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A szám tanulmányainak  
és szemléinek  

angol nyelvű összefoglalói

Game-related concepts – A literature review

Lilla Bónus – Lászlóné Nagy

Abstract
Games used for the purposes of education owe their popularity to the fact that they create a learning environ-
ment that is suitable for enhancing students’ knowledge and developing their skills while exerting a positive 
effect on their attitudes. There is extensive international literature on games in education since these games 
are well suited to generating attractive and interactive learning opportunities, in which students may make 
discoveries, play games and invent and make use of problem solving strategies. One feature of the literature on 
the subject is that several new concepts have been added to previously existing ones over the past few decades 
thus enriching and nuancing the previous theoretical framework. The fitting of the newly emerging concepts 
into the existing system is not without its challenges, however. The games discussed in the current overview 
serve educational purposes. These purposes define the type and features of the game. In order for a game to 
be used successfully in education, reflective user behaviour is needed. In order to develop reflective skills, 
one must have thorough familiarity with the constantly expanding theoretical framework, since it will help us 
decide which type of game and approach are the most efficient for any particular purpose. This overview of the 
literature on educational games undertakes to point out challenges in defining this class of games and discusses 
the interpretations of concepts appearing in the literature and the interrelations between these concepts. The 
overview covers the concepts of edutainment, serious games, gamification, game-based learning and digital 
game-based learning in some detail and briefly touches on other related ideas. Finally, we shall identify and 
interpret relationships between these concepts.

Keywords: edutainment, serious games, gamification, game-based learning

The impact of Xeropan, online application assisting  
language learning on the processes of foreign language learning

István Thékes

Abstract
Examining the relationship between technology and the success of language learning and the integration of 
technology into language teaching is not new. The digital revolution, the development of technology can 
fundamentally change the way language are taught. However, it is only in the last few years that a new road 
has opened up for brand-new language learning opportunities. Recently, recognizing the qualitatively new 
possibilities of language teaching technology, the main question is no longer whether the use of technology 
affects the effectiveness of language learning, but how it can be maximized to increase the effectiveness of 
language learning. In our research, we were interested in the extent to which a developmental intervention 
using Xeropan brings improvement among participants. Xeropan is a game-based online language learning 
application. Xeropan’s developers envision teaching 100 million students worldwide English and developing 
students’ reading, writing, speaking and speaking skills. In addition to plenty of visual elements, users also 
see the curriculum in writing. The scientific validity of the application is provided by Paivio’s (1991) double 
coding theory. The pedagogical intervention took place in a traditional language course for students studying 
English, with an equal proportion of adult participants by gender. The intervention lasted two months. Based 
on the results, it can be said Xeropan contributed to the overall English development of the students. Based on 



117

A szám tanulmányainak és szemléinek angol nyelvű összefoglalói

the results of the questionnaire measuring student satisfaction, it can be said that students consider Xeropan to 
be an effective mobile language learning tool.

Keywords: mobile language learning, e-learning, ICT

Family life education in Hungary

Ágnes Engler – Lilla Kozek – Dóra Katalin Németh

Abstract
The societal and economic shifts of the past decades affected family life profoundly in Hungary also. Charac-
teristic symptoms are changing roles within families, modifying forms and frames of family units, transferred 
flows of inter-and intragenerational communication, among others. The preparation of the person for taking 
adult roles in family life was traditionally an informal, inside-family process. Now it is challenged and is chal-
lenging also the formal and nonformal channels of family life education. Our study gives a general overview, 
a historical perspective, and a contemporary synopsis on family life education in Hungary. Then, focusing on 
marriage as one of the central issues of this educational field, we argue on the necessity and possibilities of 
extensive social collaboration.

Keywords: changes in the functioning of families, formal and nonformal family education, pre-marriage and 
relationship education

Adaptation of the StudentTeacher Relationship Scale questionnaire and 
the investigation of its structure with factor analysis

Noémi Huszka – László Kinyó

Abstract
Attachment relationships that develop in childhood significantly determine an individual’s future social behav-
ior. The beginning of the school years results great changes in the development of the child’s social relations 
(Vajda, 1997). Regarding the basic safety needs of children, Brent (2010) emphasizes the importance of teacher 
support in addition to parental support. In the last decade, the investigation of the student-teacher relationship, 
which is often measured using the Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001), has become a 
central theme of many researches. The applicability of the questionnaire has already been examined in several 
European countries, involving societies with considerable social, cultural and educational differences (e.g. 
Greece, the Netherlands). The current study presents the reliability, validity and applicability of the Hungar-
ian version of the STRS questionnaire. In our research, 14 teachers, who are teaching in the lower grades of 
primary schools in Hungary and Vojvodina filled out the STRS questionnaire about 183 students. Exploratory 
factor analyzes showed that an appropriate and acceptable factor structure can be achieved through leaving out 
five items of the instrument. Excluding five questionnaire items, the reliability of the questionnaire (α = 0.82) 
is adequate, and all three subscales identified in the theoretical model (conflict, closeness and dependency) are 
reliable. Based on our results, STRS also proves to be a suitable tool in the Hungarian educational environment 
in the study of the student-teacher relationship.

Keywords: teacher-student relationship; elementary school age; STRS instrument; factor analysis
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Additives to the history of the institutional processes of german folk 
school teacher education and the elements of folk teacher identity in 

the  education book of Lorenz Kellner (1868)

Krisztina Kovács

Abstract
In Central Europe professions connected to training have become institutionalized based on German examples. 
The most important feature of this process is the expansion of education, of an increasing proportion of the 
population, which necessitated the training of qualified teachers.

In the age of dualism practical pedagogy and children’s knowledge, as well as educational methodology, 
were at the centre of the knowledge of folk-school teachers. It became the folk-school pedagogy of the second 
half of the 19th century, the literature of which included the pedagogical books used for pragmatic purposes in 
teacher education. A peculiarity of their genre is that their authors have described a complex set of requirements 
in their normative ideal pedagogy regarding teachers’ professional knowledge and public behaviour.

In Hungary until the 19th century there were only a handful of books on education, which were mainly trans-
lations of books from German speaking areas. The literature of Hungarian and German folk school pedagogy 
flourished in the second half of the 19th century. From among the textbooks used in the German teacher training 
the work of Lorenz Kellner titled Volksschulkunde (Folk School Skills) published in 1855 was an outstanding 
one with several editions. Its importance is demonstrated by the fact that it was used as a source for several 
Hungarian and German authors.  

On the one hand the present study analyses the characteristics of professionalization processes of German 
folk teacher profession and on the other hand it reconstructs the image of folk school teachers based on the 
pedagogy described in Lorenz Kellner’s textbook titled Volksschulkunde. Aspects of analysis based on text 
constructions: 1. the anthropological peculiarities of man, the purpose of education, and the connections among 
teacher’s duties; 2. requirements for folk school teachers.

The research may contribute to a systematic exploration of a more limited area of the reception process from 
German teacher training, its major institutional history features, and some characteristics of the knowledge and 
identity of folk school teachers.

Keywords: training of lower primary teachers; professional knowledge and identity; image of 
lower primary teachers

The Hungarian adaptation of a questionnaire on epistemological beliefs 
about history

Maja Kósa

Abstract
The aim of the research is to adapt the questionnaire developed by Stoel and his colleagues (2017) that meas-
ures epistemological beliefs about history. In the context of history teaching, the interpretative nature of the dis-
cipline has become increasingly important in recent years, as it is emphasized in the Hungarian National Core 
Curriculum of 2020, too. So, epistemological beliefs (theories about the historical knowledge and knowing) 
have a high relevance because they influence what conclusions we draw from past events (van Boxtel & van 
Drie, 2018). A questionnaire previously used in the Netherlands was completed by 510 grade 11 and 12 Hun-
garian grammar school students (Mage=17.59, SD=0.82) on paper. The instrument contained 26 closed-ended, 
abstract statements, which had to be evaluated on a six-point Likert scale. Exploratory factor analysis showed 
that there is a fundamental distinction between naive and nuanced statements. In addition to this, in line with 
the original Dutch research, exploratory factor analysis confirmed the existence of three scales in the Hungarian 
sample as well. Based on the informal feedbacks from teachers and students, the topic and instrument are novel 
and interesting. It can be said that the questionnaire can be applied in the Hungarian context primarily due to 
the abstract, topic-independent nature of its statements.

Keywords: epistemological beliefs, history teaching and learning, questionnaire adaptation
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Novák Ildikó – Fónai Mihály 
Gimnáziumi és szakgimnáziumi 
tanulók idegennyelv-tanulási 
eredményessége
Eredményes nyelvoktatásról akkor beszélhetünk, 
ha sikerül maximálni a tanulók között a kiváló 
nyelvtudást elsajátítók számát, ekkor ugyanis 
a nyelvoktatásra fordított anyagi források jó 
befektetésnek bizonyulnak, és a társadalmi esé-
lyegyenlőtlenségek nem befolyásolják a nyelv
tudás megszerzésének lehetőségét (Einhorn, 2015). 
Az eredményesség mérése nehéz feladat. A nyelv-
tanulás területén háromféleképpen történhet a 
mérés: vizsgaeredmények összevetésével, mérési 
eredmények alapján vagy önbevallás alkalmazá-
sával (Einhorn, 2015). A mérésre felhasználhatók 
még az érettségi eredmények, a nyelvvizsga adatok, 
a 2015-ben indított angol és német idegen nyelvi 
mérések, valamint a két tanítási nyelvű iskolák 
mérései. Gondot jelent, hogy nincs igazán alkalmas 
eszköz a hatékonyság mérésére (Öveges és Csizér, 
2018). Einhorn (2015) az iskolai méréseket prob-
lémásnak tartja, mert a másokkal összehasonlító 
mérések (nyelvvizsga, érettségi) alapján csak akkor 
lehet sikeres egy tanár, ha az iskola válogatott diá-
kokkal dolgozik. A diákok alacsony szintről magas 
szintre juttatását a rendszer nem tekinti sikernek.

Thékes István
Egy nyelvtanulást segítő online 
alkalmazás, a Xeropan hatása az 
idegennyelv-tanulás folyamataira
A mobiltelefon segítette nyelvtanulás hatásának 
kutatása különösen az elmúlt évtizedben vált 
önálló területté. Az angol nyelvű szakirodalomban 
a mobil-assisted language learning vagy a rövidí-
tett nyelvi m-learning terminológiát használják. 
A tanulmányunkban a ’nyelvi m-learning’ kifejezést 
is fogjuk használni a ’mobil nyelvtanulás’ szino-
nimájaként. Az angol nyelv elsajátítása a nemzet-
közi, kulturális, tudományos kommunikációhoz 
nélkülözhetetlen, továbbá a felsőoktatásban zajló 
rohamos nemzetköziesítési fejlesztések miatt élet-
bevágó az egyetemi interkulturális környezetben 
történő tanuláshoz. Az új digitális technológiák 
megjelenése nagyban segíti a nyelvelsajátítási folya-
matot, és egyre több tanuló veszi igénybe az iskolán 
kívüli tanulást segítő eszközöket, mobilapplikáci-
ókat (Fűz, 2017; Teng, 2020). Különösen az elmúlt 
négy évben jelentek meg olyan nyelvtanulást segítő 
nyelvi m-learning applikációk, amelyek hatékonyan 
képesek segíteni a készségek (kiváltképp a hallott és 
olvasott szövegértés) fejlődését.

Engler Ágnes – Kozek Lilla – 
Németh Dóra Katalin
Családi életre nevelés 
Magyarországon
A családi életre nevelés mint önálló szakmai és 
tudományterület szervezett módon az Egyesült 
Államokban és Nyugat-Európában már a 20. század 
elején kibontakozott civil kezdeményezések hatá-
sára. Magyarországon, hasonlóan más kelet- közép-
európai államokhoz, jóval később kapott teret az 
intézményi oktatásban. A hetvenes évek elején 
megjelent kormányrendelet hívja fel a figyelmet 
arra, hogy „a lakosság, különösen pedig az ifjúság 
körében sem mennyiségben, sem minőségben nem 
elég elterjedtek azok a biológiai, egészségügyi, 
 etikai, morális ismeretek, amelyek elengedhetetle-
nek a harmonikus, kívánatos emberi kapcsolatok, 
a kiegyensúlyozott családi élet megteremtéséhez, 
és ezek során a korszerű családtervezés széles körű 
megvalósításához. Ezért az állami oktatás minden 
formájában, továbbá a lakosság körében végzett 
ismeretterjesztésben a családi életre való felkészí-
tést szolgáló intézkedéseket kell tenni.” (Mihalec és 
mtsai, 2011. 90.) Komlósi (1995) ugyanakkor már 
jóval korábban rámutat arra, hogy a családi életre 
nevelés első kormányzati kezdeményezése ellenére 
jelentős változást évtizedekig nem hozott a gyakor-
latban.

Huszka Noémi – Kinyó László
A Student-Teacher Relationship 
Scale mérőeszköz adaptációja és 
struktúrájának faktoranalitikus 
vizsgálata
A Student-Teacher Relationship Scale (a továbbiak-
ban STRS, Pianta, 2001) Európa-szerte közismert 
és kedvelt mérőeszköz a kutatók körében, amely 
– a tanító meglátásai alapján – a tanuló-tanár 
kapcsolat minőségi jellemzőinek feltárását teszi 
lehetővé. A mérőeszköz 28 állításból áll, és a közel-
ség (closeness), a konfliktus (conflict) és a függőség 
(dependency) alskálák mentén jellemzi a tanító- 
pedagógus kapcsolat sajátosságait. A kérdőív óvo-
dáskorú gyermekektől általános iskola 3. évfolya-
mos tanulókig (4 éves kortól 8 éves korig) bezáróan 
alkalmazható (Pianta, 2001). A korábbi kutatások 
elsősorban európai kontextusban (Spanyolország-
ban, Görögországban és Hollandiában) erősítették 
meg az STRS alkalmazhatóságát (Fraire és mtsai, 
2013). Fraire és munkatársai (2013) elsősorban a 
mérőeszköz Olaszországban történő validálására 
törekedtek.
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