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A szám tanulmányainak  
és szemléinek  

angol nyelvű összefoglalói

Going down the basement

István Polónyi

Abstract
The study seeks to analyze the evolution of the national  human resources situation, not disregarding the  
changes in government policies over a decade. The paper examines the evolution of entry rates in secondary 
and tertiary education, the participation rate of tertiary education, the structure of tertiary education, and the 
rate and number of early school leavers. The article then goes beyond education to address some demographic 
issues. The relationship between life expectancy at birth and educational attainment is analyzed, as well as 
population trends and finally, changes in the human development index over the last ten years. The trends 
shown, which are illustrated by a number of graphs and diagrams, are not favorable. It is clear that the national 
human resources are lagging far behind the developed world. While detailed analysis of government policies 
affecting processes exceeds the limits of  this work,  conclusion is drawn about that these government policies 
are largely subordinated to short-term economic interests and partly serve a narrower social class namely, the 
upper middle class.

Keywords: human resources situation, higher education entry rate, gross enrollment rate, life expectancy and 
education, human development index

Character strengths at school. 
Definitions, attributes and interventions.

Szilvia Fodor & Adrienn Molnár

Abstract
The concept of character strengths and the VIA system of strengths (Peterson, Seligman, 2004) are central 
ideas of positive psychology. These personal attributes and strengths are in the focus of numerous research and 
interventions, with a robust knowledge about their function and impact (Peterson, Park, Seligman, 2006; Vela 
et al., 2016). In spite of this robust knowledge, the development of character strengths is not widespread and 
systematic at schools. In this article we aim to introduce the concept and the functions of character strengths, 
the general attributes of psychological processes in connection with strengths and interventions for their devel-
opment. Furthermore a detailed account is given of school-based interventions for improving strengths in light 
of positive psychology, which can provide scientific foundations for strength-oriented institutional culture and 
teaching and learning. Finally some strength-focused short practices are introduced (eg. strength spotting, 360 
degree evaluation, strength observation), which help to learn about and encourage to try simple and short, easily 
manageable strength-focused school-interventions. 

Keywords: positive psychology; character strengths; VIA system; school interventions; development



119

A szám tanulmányainak és szemléinek angol nyelvű összefoglalói

Reading literacy and text processing skill development in  
an online learning environment

Anita Habók & Andrea Magyar

Abstract
The online environment, compared to printed reading materials, increasingly determines upper elementary 
school students’ reading patterns. Compared to the lower grades the number of subjects increases from the 
upper grades, and in parallel the amount of texts related to the subjects also increases. While some of the texts 
are paper based, the other part should be read digitally. This new learning environment requires from students to 
practice their reading strategies online as well as to acquire new strategies. The skill development program pre-
sented in this study teaches reading comprehension and text processing strategies to upper elementary school 
students and enables them to practice these strategies. The content of the development program is subject-in-
dependent. Results indicated that the program can be applied in a classroom setting and can be solved through 
individual learning. The students’ results called on our attention that the most difficult task was the cooperation 
during solving the tasks. The results indicated that this type of task should be more intensively practiced. Feed-
back from teachers will help improve the program in the future. Comments have shown that there is a need for 
more detailed, differentiated explanations and assistance to students. In relation to the different learning styles, 
besides demonstrations reading and explaining assignments would provide a more supportive environment. 
As our program aimed to create a student-friendly environment, which is also a motivation tool for the students, 
we plan to provide more detailed documentation of the learning outcomes.

Keywords: reading literacy; text processing skill; skill development program; online learning environment.

Like the big ones! 
Creative workshop for primary school students

Daniella Dominika Horváth, Tamás Csordás, Dóra Horváth & Attila Cosovan

Abstract
In our study we introduce a creative educational methodology dubbed “I venture to make my home a better 
place” that uses the toolbox of wikinomics and is built upon the methodology of design communication. 
The aim of the workshop is to develop a teaching methodology that can be integrated into a closed school 
framework, develops creativity, forms a community, and provides ongoing feedback to teachers and students. 
Our paper first addresses the methodologies for developing educational tools that actively build upon and use 
cooperative learning, with a particular emphasis on their collaborative nature. A detailed description is given 
of the potential of problem-based learning, a starting point in the design of our workshop. Following that, an 
overview of wikinomics as an approach to mass collaboration and the educational outcomes thereof are given. 
Then, design communication, the creative design methodology at the base of our product development is 
described. In the final section of our article, the exact course of the workshop is presented using the methods of 
action research and narrative analysis through the results of one of the pilot projects of our educational product. 
The most important result of our research carried out in a primary school in Hungary’s Veszprém County is 
the presence of the cohesion power realized through community creation and its community-shaping power. 
Another result is the success of the product design and the learning potential inherent in the method, which is 
realized at the same time without a hierarchical relationship between teachers and students.

Keywords: education, designcommunication, wikinomic co-operation, teamwork, problem based learning
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Private schools in the Horthy-era

József Mayer

Abstract
The present study based on archival sources aims to provide insights to the Horthy-era private-schools’ world. 
It tries to shed light on what could have been the reason for parental decisions concerning their children’s 
schooling, also on the given schools’ students’ social/family background and religious affiliation. Based on the 
available but often fragmented information the study attempts to reveal the inner world of institutes, which had 
different approaches and methods, focusing on student fluctuation and reasons for school dropouts.

Keywords: educational history, Horthy-era, private schools

Weekend Hungarian schools and kindergartens from a closer look: 
The Hungarian School and Kindergarten in Tel Aviv and its role in  

the development of the Israeli Hungarian linguistic landscape

Viola Vadász

Abstract
The Hungarian School and Kindergarten in Tel Aviv is a relatively new, but very active member of the weekend 
Hungarian schools and kindergartens operating in similar organizational frameworks around the world. Neither 
the official Hungarian affiliated organizations (Prime Minister’s Office/the State Secretariat for National Policy, 
the Hungarian Diaspora Council, the Ministry of Foreign Affairs or the Balassi Institute), nor the schools and 
kindergartens affiliated with the network have accurate data on these institutions and their number. It is certain 
that the new diasporas created by the migration from Hungary to abroad will increase the number of these 
institutions year by year and, thanks to various technical tools and forums, will become increasingly visible and 
accessible to those who are interested in fostering the Hungarian language and culture abroad. 

This study gives a closer look at the life, functioning and characteristics of the Hungarian School and Kin-
dergarten in Tel Aviv which is part of the weekend Hungarian education institutions around the world. The 
institution has been in its present form since 2014. An important element of its existence is to promote a more 
conscious use of language amongst generations and families and a lighter and more flexible connection to the 
culture of origin.

Keywords: weekend Hungarian school and kindergarten, Israel, community
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Polónyi István 
Lefelé az alagsorba
Fontos lenne a kormányzati szakpolitikák alakí-
tóinak egy alapvető megközelítést megfontolniuk: 
„Ahogy az egészségügy alapvető célja nem az, hogy 
más szakterületeket egészséges munkavállalók-
kal lásson el, az oktatásé sem feltétlenül az, hogy 
felkészítse a diákokat arra, hogy a gazdaság más 
szektoraiban munkát kapjanak. Az egészségnek és 
az oktatásnak valamennyi emberi társadalomban 
önmagáért való értéke van: a civilizáció alapvető 
célja, hogy képesek legyünk az életünket jó egész-
ségben leélni, ahogy az is, hogy tudást és műveltsé-
get szerezzünk.” (Piketty, 2015. 327., kiemelés: P. I.). 
De egy másik gondolatot is érdemes idézni, ami 
alapvetően rávilágít a humán erőforrások jövőjére. 
George Friedman írja ismert könyvében, hogy a 
huszonegyedik század egyik legfontosabb jelensége, 
hogy vége szakad a népességrobbanásnak. 2050-ig 
a fejlett ipari országokban drámai lesz a lakosság-
csökkenés. 2100-ra pedig még a legelmaradottabb 
országokban is stagnálni fog a lakosság. A huszone-
gyedik században megszűnik annak igazsága, hogy 
a nagyobb népesség több munkás, több fogyasztó, 
több katona. A világot jelentős technológiafüggés 
fogja jellemezni.

Fodor Szilvia – Molnár Adrienn
Karaktererősségek az iskolában. 
Fogalmak, jellemzők és a 
fejlesztésre irányuló intervenciók
A pozitív pszichológiai irányzat az elmúlt két 
évtizedben egyre ismertebbé és népszerűbbé vált. 
Annak ellenére, hogy tulajdonképpen csak a 2000-es 
években indult útjára (Seligman és Csíkszentmihá-
lyi, 2000), a magyar tudományos életben pedig ez 
után néhány évvel jelent meg erőteljesebben (Oláh, 
2012), ma már számos kutatás és gyakorlat elmé-
leti kereteként alkalmazzák. Ez az oktatás terén is 
igaz, mert alapelvei, például a belső motiváció, az 
önindította tevékenység és a kíváncsiság központi 
szerepe, valamint a tudás pozitív értékének hangsú-
lyozása (Pléh, 2012) jól illeszkednek az oktatásban 
megjelenő 21. századi kihívásokra, például a kész-
ségek, a karaktererősségek, vagy a fejlődésorientált 
gondolkodásmód fejlesztésének szükségességére, 
és a kognitív, érzelmi, morális és szociális képesség 
fejlesztését egyaránt hangsúlyozó elképzelésekre 
(Waters, 2011).

Habók Anita – Magyar Andrea
Szövegértésre és szöveg-
feldolgozásra épülő képesség
fejlesztés megvalósítása online 
tanulási környezetben
Hautamäki és munkatársai (2002. 39.) értelmezé-
sében a tanulás tanulása „az új feladatokhoz való 
alkalmazkodás képessége és az erre való hajlan-
dóság, a gondolkodáshoz való elkötelezettség akti-
válása, valamint a remény perspektívái a tanulási 
tevékenységben és a tanulási tevékenységről való 
kognitív és affektív önszabályozás megőrzése által”. 
Kutatásunk szempontja alapján a definícióból a haj-
landóság jelenik meg számunkra kulcsszóként, hogy 
a tanuló szándékában álljon a tanulás, az elkötele-
zettség, hogy elkötelezett legyen abban, hogy elgon-
dolkodik a feladatokon, és a remény, hogy visszajel-
zéssel és online segítséggel, ha nehézségei vannak, 
remény nyílik számára a feladatok megoldásához. 
Összességében az eddigi kutatások alapján a tanulás 
tanulása olyan komplex kulcskompetencia, amely 
abban segíti a tanulót, hogy képes legyen saját tanu-
lási folyamatát megszervezni, megtervezni, tuda-
tosan legyen képes ezt a folyamatot monitorozni, 
szabályozni, és elkötelezett legyen a saját céljainak 
megvalósítása érdekében.

Horváth Futó Hargita
Női (és férfi) testek egy 
21. századi képnéző 
perspektívájából
Bódi Katalin Éva születése című kötetének tizenhá-
rom tanulmánya a női akt képzőművészeti alkotáso-
kon való reprezentációjának problematikáját járja 
körül, a női test ábrázolását a művészi látásmód 
felől közelíti meg. A szerző a témához a 18. századi 
regények kutatójaként és olvasójaként jut el, az 
irodalmi művek figuráiból, elbeszélőiből kiindulva 
kezdi érdekelni a korabeli emberkép, egy kor gon-
dolkodása a férfiről és a nőről, a test és lélkek viszo-
nyáról, majd a képzőművészet felé fordul, a szobrok 
és festmények alakjait, emberábrázolásait tanul-
mányozva keresi a válaszokat, s közben figyelme 
a női akt műfajára, a nőábrázolásokra irányul, a 
tekinteteknek való kiszolgáltatottság, a szégyen és 
az eltárgyiasítás kérdésköre foglalkoztatja. Írása-
iban nem csupán a nőábrázolások és az akt kul-
túrtörténeti újraértelmezésének lehetőségére hívja 
fel a figyelmet, hanem a kulturális produktumok 
egy olyan csoportjára is, amelyek transzgresszívvé, 
érzékenységet sértővé nyilvánításuk folytán kiestek 
a köztudatból.
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