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A szám tanulmányainak  
és szemléinek  

angol nyelvű összefoglalói

The fostering of scientific reasoning through didactic games in  
the Biology classroom: A case study

Lilla,�Bónus�&�Lászlóné,�Nagy

Abstract
The�fostering�of�scientific�reasoning�is�of�special�significance�in�science�education�including�the�instruction�of�
biology.�One�way�of�achieving�this�aim�is�through�game�based�learning.�Game-based�learning�involves�didac-
tic�games�with�a�specific�academic�function� that�apply� to�a�given�educational�context,�are� integrated� in� that�
educational�context�and�are�conducted�under�the�careful�guidance�and�supervision�of�a�teacher.�This�case�study�
discusses�a�didactic�game�and�the�experiences�of�testing�the�game�in�the�classroom.�The�goal�of�the�didactic�
game�in�the�focus�of�the�paper�is�to�provide�an�opportunity�to�practice�a�method�of�scientific�inquiry,�namely�
observation, in a playful setting. During the game, students practise using a microscope, making observations 
of the image seen through the microscope, describing the image according to given criteria and identifying the 
dissection.�The�data�for�the�case�study�was�collected�with�a�class�of�10th�graders�specialising�in�the�humanities�
at�a�secondary�school�in�Szeged�(N�=�30).�The�classroom�trial�of�the�didactic�game�employed�the�method�of�
lesson�study.�During�the�activity,� trainee�teachers�and�an�expert� in� the�field�used�a�pre-prepared�checklist� to�
record�their�observations�concerning�students’�behaviour.�In�addition,�we�administered�a�student�questionnaire�
and�conducted�a�semi-structured�interview�with�the�teacher�teaching�the�class.�The�student�questionnaire�com-
prised�two�sections�with�statements�on�the�usability�of�the�task�and�on�students’�learning�motivation.�Students�
had�to�rate�the�statements�on�a�five-point�Likert�scale.�The�results�revealed�that�the�assessment�instruments�are�
well� suited� to� identifying�students’�views�on� the�didactic�game�and� the�student�worksheet�accompanying� it,�
and�the�didactic�game�is�well�suited�to�motivating�students�and�advancing�their�understanding�and�use�of�the�
method�of�scientific�observation.�

Keywords: didactic�game,�scientific�reasoning,�biology�instruction

The environment of mathematics education

Mathematics teachers’ perception about the characteristics  
of the education system

Fanni,�Dudok�&�Réka,�Dudok

Abstract
Several� possible� strategies�have�been�developed� to� study� the� relationship�between�effectiveness� and� educa-
tion,�in�reports�and�case�studies.�In�all�cases,�the�aim�of�the�research�was�to�uncover�the�factors�that�hinder�or�
facilitate�the�effectiveness�of�the�education�system�of�a�country.�In�addition�to�changes�in�educational�systems,�
mathematics� education�has� also�undergone� changes� in�Hungary.� In�mathematics� education,� the� success� and�
efficiency�of�a�country�depend�on�a�number�of�interrelated�national�characteristics�and�decisions.�The�results�
of international measurements in mathematics provide information for professional development, curriculum 
development� and� system�development,� providing� information� for� policy�makers.�The� aim�of� our� research�
was�to�examine�the�current�situation�of�mathematics�education�in�Hungary,�the�documents�and�regulations�in�
force.�After�a�comprehensive�analysis,�our�study�was�narrowed�to�grade�8.�In�our�study�we�ask�mathematics�
teachers�in�Hungary�with�a�closed,�anonymous�questionnaire�about�the�country’s�education�and�the�situation�
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of�mathematics�education�(how�it�works�in�practice).�The�questionnaire�was�based�on�the�results�and�lessons�
learned�from�previous�researches.�The�data�collection�took�place�on�an�online�platform�for�teachers�who�teach�
mathematics�to�13‐15-year-old�students.�The�results�show�that�teachers�expressed�a�need�for�a�higher�number�
of�lessons�in�mathematics,�as�well�as�for�a�greater�influence�in�the�curriculum,�which�would�affect�their�attitudes�
positively.

Keywords: education system, mathematics education, effectiveness

The ‘Mozgóképkultúra és médiaismeret’ subject, the education of media 
literacy and its position and function in the Hungarian public education

Anna,�Kiss�&�Gergő,�Segesdi

Abstract
The�media�surrounds�us�continuously,�we�use�it�at�work,�for�entertainment,�for�educational�purposes,�and�in�
every�field�of�our� lives.�Do�we�use� it� consciously?�Does� every�generation�use� it� consciously?�Are� children�
taught� in� schools�how� to�use� the�media� consciously?�What�does�media� education�mean� in� current� terms� in�
Hungary?�These�questions�form�the�starting�point�of�our�study.�This�paper�includes�two�bigger�thematic�units.�
In� the�first� unit,� after� discussing� briefly� the�National�Core�Curriculum-related� part� of�media� education,�we�
examine�the�subject�of�media�literacy,�the�situation�of�media�education�in�Hungary,�and�the�media�consump-
tion�habits�of�younger�generations�as�well.�In�the�second�unit,�we�present�the�results�of�our�own�survey�and�
attempt�to�draw�the�relevant�conclusions.�Although�we�did�not�have�the�opportunity�to�make�a�representative�
survey,�nonetheless�we�think�that�our�research�provides�valuable�information.�Our�survey�was�filled�out�by�301�
respondents.�It�is�surprising�to�see�the�high�proportion�of�media�classes�led�in�an�unfocused�way.�Furthermore,�
another�surprising�conclusion�is�how�little�emphasis�is�placed�on�teaching�media�literacy,�while�in�the�current�
National�Core�Curriculum�introduced�in�2012,�a�great�emphasis�is�placed�on�this�field.�Accordingly,�the�major-
ity�of�our�respondents�think�that�media�education�is�essential,�and�almost�50%�of�them�suggest�that,�in�such�
classes, emphasis should be put on teaching conscious media use.

Keywords: media literacy, mozgóképkultúra és médiaismeret, education developing, public education

The sexuality hidden in pedagogic situations

A silenced and taboo issue, and it’s interpretation in  
the light of an empirical research

Barnabás,�Sárospataki

Abstract
During�my�own�teaching�work�(and�as�the�researcher�of�my�own�work)�I�found�that�the�influence�of�gender�
roles�and�(a�specific�hidden�form�of)�sexuality�is�constantly�present�in�schools,�and�in�pedagogical�situations,�
even�in�teacher-student�relations.�However,�with�the�widespread�tabooing�of�this�topic,�both�science�and�peda-
gogical�practice�neglect�a�factor�that�significantly�influences�pedagogical�processes.�This�research�was�primar-
ily�exploratory.�I� interviewed�student� teachers�and�practitioners�and�re-read�my�own�auto-ethnographic�field�
notes.�I� looked�for�those�pedagogical�micro-stories�and�teacher-student�interactions�in�which�sexuality�plays�
role�in�a�hidden�way.�I�explored�the�discovered�cases�with�different�theories�(for�example:�critical�approach,�
constructing�masculinity� and� femininity,� performativity� and�body�use,� etc.)�The� results� of� the� research:� (a)�
experiences�about�the�participants’�attitude�to�the�topic.�(b)�a�rich�collection�of�cases,�leading�to�the�recognition�
that�this�issue�is�widespread.�(c)�linking�empirical�experiences�to�the�literature’s�findings.�(d)�comparison�and�
systematization�of�different�theoretical�approaches.�(e)�developing�conclusions�for�pedagogical�practice.�The�
research�results�contribute�to�the�expansion�and�formation�of�scientific�knowledge�in�education.�The�practical�
long-term�benefit�(hopefully)�that�sexuality�will�be�a�topic�of�thinking�about�education�and�it�will�be�embedded�
in�the�professional�preparation�of�teachers�and�plays�an�important�role�in�the�(self-)evaluation�and�reflection�of�
the�teachers’�work.�This�can�reduce�misunderstandings,�unclear�situations�and�the�presence�of�hidden�power�
mechanisms�between�teachers�and�students.�By�doing�so,�it�can�contribute�to�making�the�pedagogical�situations�
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more transparent (both for the teacher and the students) and to improve the productivity and developmental 
impact of pedagogical processes.

Keywords:�sexuality,�genders,�teacher-student�relationship

Changes in the state of alternative education  
from the regime change to today

Judit,�Langerné�Buchwald

Abstract
Opinions�are�divided�on�the�emergence�of�alternativity�and�pluralism�in�education.�The�1976�Pedagogical�Lex-
icon�does�not�contain�articles�for�alternative�pedagogy,�or�alternative�schools,�and�the�curricular�experiments�of�
the�time�were�not�categorized�as�alternative�pedagogical�solutions�(Báthory,�2001;�Langerné�Buchwald,�2017),�
even�though�these�formed�the�basis�of�subsequent�alternative�pedagogies�and�schools,�and�played�an�important�
role�in�the�alternative�pedagogical�movement�of�the�‘80s�(Mihály,�1989;�Kozma,�1990,�2009;�Báthory,�2001).�
The�1985�public�education�reform�which�legalized�alternative�pedagogies/schools�that�deviated�from�the�social-
ist�pedagogy�of�the�time,�could�be�considered�a�landmark�of�this�movement�(Báthory,�2001).�Since�then,�educa-
tion,�and�more�specifically,�the�legal�background�of�alternative�schools,�has�undergone�numerous�changes:�the�
public�education�law;�the�emergence�of�the�national�core�curriculum,�which�also�changed�a�number�of�times;�
in�the�early�2000’s,�besides�the�national�core�curriculum,�the�frame�curriculum�was�also�introduced,�which�also�
changed�many�times.�The�funding�of�schools�has�also�changed�significantly,�as�well�as�the�national�funding�of�
non-state�alternative�schools.�In�the�scope�of�this�study,�legal�documents�pertaining�to�the�regulation�of�alter-
native�schools�–�the�public�education�law,�the�national�core�curriculum,�the�frame�curriculum�statutes�and�the�
frame�curriculum�catalogue�–�were�analysed,�to�find�out�how�the�operating�conditions�of�alternative�schools�
have�changed�since�the�1985�public�education�reform,�what�trends�in�educational�policy�could�be�identified�and�
what�effect�these�change�shave�had�on�alternative�education�and�pluralism�in�Hungary.

Keywords: public education, alternative education, legal regulations

On the assessment of drug therapy related children  
with ADHD amongst pedagogues

Barbara,�Di�Blasio�&�Ildikó,�Antalné�Farkas

Abstract
Our� study� concerns� the� assessment� and� efficiency�of� drug� therapy�of�ADHD,� its� reception�by�pedagogues�
and�parents,�and�the�consistency�of�its�diagnosis�and�treatment.�Although�identification,�diagnosis,�and�proper�
treatment of behavioral disorders is a hot topic among kindergartners and pedagogues, our study reveals the 
urging�lack�of�up-to-date�special�education�content�in�teacher�training�in�Hungary.�A�prominent�behavioral�dis-
order�is�the�Attention-Deficit/Hyperactivity�Disorder�(ADHD)�of�children,�which�is�amongst�the�most�disputed�
syndrome� in�public,�and� in� the�media�alike,�both� in�Hungary�and�worldwide.�We�conclude� that� judging� the�
requisiteness�of�drug�therapy�of�ADHD�necessitates�the�tight�collaboration�of�all�related�disciplines:�besides�
medicine� and�psychology,�ADHD�and� its� effects� for� the� individual� and� his/her� surroundings� have� relevant�
aspects�lying�in�Education�Science,�too.�Our�mixed-method�research�also�reveals�the�following:�the�information�
exchange�between�experts�and�parents�is�inefficient,�the�knowledge�of�pedagogues�needs�a�significant�update�by�
the latest research results, and there is an urging need for the establishment of a suitable related methodology.

Keywords:� recognition�and�diagnosis�of�ADHD,�state�of� the�art,�assessment�of�drug� therapy,�know-how�of�
pedagogues
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Bónus Lilla – Nagy Lászlóné
Didaktikus játékok használata 
a természettudományos 
gondolkodás fejlesztésére 
biológiaórán: esettanulmány
Egy újabb elgondolás szerint a természet-
tudományok oktatásának három dimenziót 
kell integrálnia azzal a céllal, hogy növelje a 
természettudományok tanításának hatékonyságát 
és segítse a tanulók természettudományos 
gondolkodásának fejlesztését. Az egyik dimenziót 
azok a gyakorlatok (practices) jelentik, amelyek 
segítségével a diákok megtanulhatják, hogyan 
végzik a munkájukat a kutatók és a mérnökök. 
Egy másik dimenziót képviselnek a több területet 
érintő fogalmak (crosscutting concepts), amelyek 
átívelnek a tudományágakon. A harmadik 
dimenziót a tudományterület alapvető elképzelései 
(core ideas) adják (National Academies of 
Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). 
Ezen alapelvek megismerése és elfogadása alapul 
szolgálhat az osztálytermi gyakorlatból kiinduló 
változásoknak is, az oktatási stratégiák/módszerek 
megváltoztatásának, amelyek hatékonyságának 
mérésére alkalmazható módszer a tanórakutatás 
vagy akciókutatás. A természettudományos 
gondolkodás fejlesztése a biológiaoktatásnak is 
kiemelt célja, melynek megvalósításához számos 
aktív tanulási módszer áll rendelkezésre. Az aktív 
tanulási módszerek a tanulók érdeklődésére 
reagálva, a tanulókat motiválva és a tanulók 
aktív részvételén alapulva segítik a tananyag 
feldolgozását, megértését. Egy ilyen módszer a 
játékalapú tanulás (Game-Based Learning, GBL), 
ami az utóbbi időkben megnövekedett figyelmet 
kapott a kutatók és a gyakorlati szakemberek 
részéről egyaránt (Liu és Chen, 2013). 

Dudok Fanni – Dudok Réka
A matematikát oktató 
pedagógusok vélekedése az 
oktatási rendszer jellemzőiről 
Az OECD és az IEA által szervezett nemzetközi 
felmérések a PISA (OECD) és a TIMSS (IEA) 
vizsgálatok. A PISA vizsgálat célja, hogy felmérje 
a 15 évesek felkészültségét a mindennapokra, 
vagyis hogy képesek-e arra, hogy új ismereteket 
fogadjanak be és alkalmazzanak az életükben, 
és hogy megfeleljenek a folyamatosan változó 

munkaerőpiaci követelményeknek. A mérés során 
elsősorban nem az iskolai tananyag számonkérése 
a cél, hanem annak a megismerése, hogy a 
tanulók képesek-e tudásukat hasznosítani, új 
ismereteket befogadni és azokat alkalmazni. A 
mérést háromévente rendezik és három területen 
(szövegértés, matematika és természettudomány) 
méri a tanulók képességeit. A PISA vizsgálat 
minden felmérése során valamelyik területre 
helyezi a hangsúlyt, 2000-ben a szövegértés, 
2003-ban a matematika, 2006-ban pedig a 
természettudomány került a középpontba (a minta 
így folytatódik háromévente), ilyenkor ezekre a 
területre vonatkozóan több feladatot tartalmaztak 
a tesztek, valamint az eredmények elemzése is 
részletesebb ezeknél a területeknél. A TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science 
Study) vizsgálatot négyévente rendezik. A felmérés 
célja, hogy a matematika és a természettudomány 
területén megvizsgálja a 4. és 8. évfolyamos tanulók 
teljesítményét. Az IEA nagyobb hangsúlyt helyez a 
tantervhez kötődő, iskolai kontextussal összefüggő 
tudásra. A trendek követése mellett figyelemmel 
kíséri a különböző változásokat az oktatáspolitika, 
a tantervek és az oktatási gyakorlatok területén 
(Csapó és mtsai, 2014; Oktatási Hivatal, 2016a, 
2016b; Vári, 2003).

Fehérvári Anikó
A pécsi szál, avagy Pécs nemcsak 
a magyar könnyűzene fellegvára
Az Áttekintés címet viselő kötet a PTE 
Neveléstudományi Intézetének 2010 és 2019 között 
született publikációiból készült módszeres válogatás. 
A kötet megjelenését az alkotók a XIX. Országos 
Neveléstudományi Konferencia idejére időzítették, 
melynek 2019-ben Pécs adott otthont. Az Autonómia 
és Felelősség tanulmánykötet-sorozat e darabjának 
célja, hogy keresztmetszeti képet, összefoglalót 
adjon az intézet és a doktori iskola meghatározó 
kutatásairól, diskurzusairól, ami egyben tudatos 
brandépítése is a pécsi műhelynek. A válogatás 
alapját a multiperspektivitás, sokszínűség adta. 
A történeti, romológiai, nevelésszociológiai és 
szociálpszichológiai megközelítések mellett a 
felsőoktatás-pedagógia és az inkluzív pedagógia 
is helyet kapott a kötet tanulmányaiban. A kötet 
három nagy fejezetre tagolódik, mindegyik öt 
tanulmányt tartalmaz. A Perspektívák fejezet 
elméleti munkákat, az Esély fejezetben empirikus 
kutatási eredményeket mutat be, valamint a Képzés 
fejezet főleg a pedagógusképzéssel foglalkozik.
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