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A szám tanulmányainak
és szemléinek
angol nyelvű összefoglalói
Students’, their parents’ and music teachers’ perspectives
about the aim of school music
Tünde Kornélia Pintér – Csaba Csíkos
Abstract
In the last few decades, numerous negative feedbacks have shed a light on the decline of school music concerning the low prestige of music as a school subject and the lack of music experience. Previous studies pointed out
that music is one of the least popular subjects among students (Csíkos, 2012; Dohány, 2013; Pintér, 2020a).
The purpose of this study is to investigate the aim and the role of school music among students, their parents
and music teachers. In the first part of the investigation, a questionnaire asked music (N = 506) and non-music
students (N = 536) and their parents about the degrees of their involvement with music, home musical environment, as well as their beliefs about the aim of school music. In the second part of the investigation music teachers (N=15) were interviewed to share their beliefs about the aim of school music. Results indicated that music
students and their parents had more musical instruments at home and did more music activities together, than
non-music pupils and their parents. Furthermore, music students and their parents considered music lessons
as more active music activities and experience than non-music students and their parents, whereas non-music
students and their parents basically expected the acquisition of lexical music literacy during the music lessons.
On the other hand, some non-music students expressed negative attitudes toward music learning. Music teachers reported that music experience and music literacy were equally important. However they added that the
reduced hours for music education makes it difficult to achieve the goals set in school practice.
Keywords: music education, school music, attitudes, beliefs, home musical environment

Exploring teachers’ beliefs in relation to TARGETS dimensions
– results of an interview research
Tímea Mezei – József Balázs Fejes
Abstract
Although learning motivation research has offered a number of effective solutions for classroom practice in
the past decades, teachers seem to be reluctant to put these into practice. This probably has to do with teachers’ beliefs about motivation, which impedes their adoption of research results. We examined the possibilities
of putting the knowledge accumulated by goal theory into practice from the perspective of teachers. Goal
theory offers the TARGETS dimensions (Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, Time, Social
Relationship) to create a motivating classroom atmosphere, however, so far little emphasis has been put on
exploring whether teachers actually find these useful in their everyday practice. This research examined what
teachers think of the practical usability of the TARGETS dimensions as well as the factors that affect these
beliefs. Although the sample is not representative (n=12), all efforts were made to compile a heterogeneous
sample based on the following criteria: sex, professional experience, domain, socioeconomic background of
students. The method of data collection was interview; the interview questions can be divided into three groups:
(1) questions about qualifications and experience; (2) general beliefs about learning motivation; (3) practical
relevance of TARGETS dimensions. Results suggest that the majority of the TARGETS dimensions are represented in the classroom of the teachers in the sample, however, teachers rarely support students’ autonomy,
as they perceive it as something that can be strengthened outside the classroom. Engaging students is limited
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to giving them the opportunity to select which tasks, activities, games or extra credit projects they want to do.
Facilitating student-student interactions is a strategy that is seldom used. Moreover, differentiation is wrongly
perceived by most teachers as a relaxation of standards. Teachers of students with average or less favourable
family backgrounds are less likely to think they can shape their students’ learning motivation. Results confirm
that teachers’ beliefs about motivation may be influenced by the domain they teach.
Keywords: learning motivation, teachers’ beliefs, goal theory

Examining structure of the Perceived Teacher Burnout Scale
among high school students
Balázs Jagodics – Janka Gajdics – Flórián Gubics –
Barbara Horvát – Katalin Vatai – Éva Szabó
Abstract
Background and goals: Burnout syndrome is related to the research in the field of school psychology in various
ways. Burnout is frequent among both teachers and students, which can lead to severe psychological problems.
Beside, numerous studies claim that the motivation and behavior of students is influenced by perceiving the
symptoms of burnout in the behavior of their teachers. The goal of the current study was to develop a Hungarian
questionnaire which is suitable to measure how students perceive their teachers’ burnout and motivation.
Method: We explored the structure and reliability of the questionnaire using a sample of Hungarian high school
students from 9th grade (N = 247, 46,2% girls and 53,8% boys, Mean age = 15,25 year). Beside, we explored
the link between perceived teacher burnout and demographic (gender, school) and psychological variables (goal
orientation, personal norms).
Results: The exploratory and confirmatory factor analysis revealed that the questionnaire has a stable structure. The 10-item scale consists of a „perceived teacher burnout” and a „perceived teacher enthusiasm” factor.
Based on the Cronbach-alfa values the two factor and the scale have good internal reliability. The comparison
between genders showed that boys tend to rate the burnout of their teachers higher than girls. Correlation analysis showed perceived teacher burnout to be linked to accepting negative classroom behaviours, while it has
a negative relationship with positive behaviours and to mastery goals. Hierarchic regression analysis revealed
that goal orientation and perceived teacher burnout altogether are capable of explaining a significant proportion
of the variance of attitudes toward positive and negative classroom norms.
Conclusion: Based on statistical analysis, the perceived teacher burnout scale is suitable for both research
purposes and practical application in order to find individual or class differences in how students observe their
teachers’ behaviour.
Keywords: social norms; norm exploration; norm difference; goal-orientation; perceived teacher burnout

Students’ perspectives on bullying
Anna Siegler
Abstract
Peer harassment is common during the school years, and causes long-term difficulties for students on the
periphery of the group and for the whole class. Systems approach puts the community in the focus of attention:
bystander is treated as an active agent instead of a passive one, which has the power to reinforce or prevent
power imbalances. The present research has focused on examining students mentalization processes through
their narratives. In present study the responses of a total of 138 ninth-graders from three Hungarian schools
(Budapest, Martfű and Barcs) were analysed. Questionnaire package included Ken Rigby’s Bullying Prevalence Questionnaire and an instruction which allowed the collection of school bullying stories. Based on the
results obtained, members of the class community attribute mental states to their peers to different degrees
depending on the role they perceive themselves in the dynamics of bullying.
Keywords: bullying, mentalization, narrative
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Digital pedagogy methodologies and methods in VUCA
(volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) world
Zoltán Szűts
Abstract
In this study, the author presents the innovative methods based on online communication and digital platforms,
which have not only reached the peak of their productivity but have become common in both international
and Hungarian educational practices. These methods are flipped classroom, blended learning, gamification,
digital storytelling, microcontent, e-learning, MOOC. The aim of the study is to show that under the umbrella
of digital pedagogy, there are numerous and often ambiguous approaches. For example, some methods can be
easily incorporated into public education, such as gamification, which can become a playful form of classroom
assessment, or digital storytelling as group work or student project, which can be accomplished by placing it
into an interactive online environment. The application of e-learning is limited by the curriculum, which clearly
states the teachers’ and the school materials’ role during teaching. Also, the curriculum is not flexible enough
to deal with the changing role of teachers. In this paper, the methods presented are also examined based on
the possibilities of augmenting the classroom and the role of the teacher. The listing of methods starts with the
ones for which presence in the classroom is needed, and closes with the ones where the classroom is entirely
placed into virtual environment.
Keywords: VUCA, information society, flipped classroom, blended learning, gamification, digital storytelling,
microcontent, e-learning, MOOC

Without barriers: Platforms of geography learning
Vivien Gerlang
Abstract
Learning is possible anywhere and anytime. Though the process of learning does not necessarily happen in
parallel and as an effect of educational activity, but more likely outside of that through experience from everyday life. However, it is crucial to consider the platforms of learning, since this is the only way that leads to
conscious and thus efficient pedagogical work, . Learning is a complex process, its effectiveness is influenced
by several factors. Some of these components are outside environmental factors, while others are inner factors,
which include both biological and psychological elements(Dávid , 2015). According to Komenczi (2009), the
conditions of learning as a whole can be described with the expression „learning environment”. In tOllé’s
(2012) view, the main organising principle is the learning-teaching process, and the related communication’s
spatial and temporal realization, which he calls educational environment. In his theory he divides this into
four categories. These are the contact educational environment, the network supported educational environment, the online educational environment and the virtual educational environment. Naturally, mixed versions
are also possible, creating different hybrid educational environments. The main aim of this study is to apply
Ollé’s (2013) model’s elements in geographical knowledge acquisition.As well as highlighting that in order
to provide education most appropriate for learning goals, all environments have to play a crucial part in the
teaching process.
Keywords: educational environment, learning geography, network supported learning
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Women, movements, cultural sociabilities
András A. Gergely
Abstract
Among the social movements of historical ages, characteristic women’s movements not only reflected the presence of intentions illustrating social existence of everyday femininity, elements of the culture of etiquette and
behaviour, or their epoch-making models, but were „stratum-specific” forms of the aristocracy’s educational
principles, role-consciousness, as well as the family-specific values and aspirations of the bourgeois and other
strata. The recently published volumes complement our previous understanding with many features of social
role characteristics, pedagogical patterns and lifestyle “sets”, which together make the specific internal history
of feminism and elite-aspirations more complete and richer in details.
Keywords: women movements, sociability, cultural attitudes, elite, history of aristocratic families, social roles
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A célelmélet keretében felhalmozódott tudás az
elsajátítási célstruktúrát elősegítő osztálytermi gyakorlathoz elsősorban a TARGETS-dimenziók által
kínál javaslatokat. Ehhez Ames (1992) kategóriái
kínálnak vezérfonalat. Ames (1992) a korábbi kutatások szintetizálásával Epstein (1983) munkájára
támaszkodva gyűjtötte össze azokat a tanári stratégiákat, amelyek a célelmélettel szinkronba hozhatók, és befolyásolhatják a célstruktúrák észlelését.
E stratégiák hat kategóriába sorolhatók (feladat,
irányítás, elismerés, csoportmunka, értékelés, idő),
amelyek összefoglaló megnevezésére a dimenziókat
jelölő angol szavak (Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, Time) kezdőbetűinek
összeolvasásából a TARGET betűszó használatos
(bővebben: Ames, 1992; Brophy, 2004; Kaplan és
Maehr, 2007; magyarul Fejes, 2015). A kilencvenes
évek eleje óta alkalmazott keretrendszert az utóbbi
években gyakran egy további S betűvel egészítik ki,
amely a társas kapcsolatok (Social relationships)
fontosságára utal, mivel számos kutatás felhívta a
figyelmet ennek jelentőségére (pl. Patrick és mtsai,
2011; Miller és Murdock, 2007; Patrick, Kaplan
és Ryan, 2011; Patrick és Ryan, 2008). Vagyis egy
további dimenzióval bővült a modell (TARGET+S,
továbbiakban TARGETS).

Pintér Tünde Kornélia – Csíkos Csaba

Tanulók, szülők és tanárok
perspektívái az iskolai zenei
nevelés céljáról és feladatáról

A kutatásban részt vevő tanárok egyetértettek
abban, hogy az élmény és a tudásátadás együttesen
fontos az ének-zeneórák folyamán. Azonban a kitűzött célok megvalósítása – elsősorban az alacsony
óraszámra való tekintettel – meglehetősen nehéz.
Ugyanakkor a legtöbb tanár úgy vélte, hogy az
alapműveltség megszerzésén túl az énektanároknak
a zene fejlesztő hatásainak lehetőségeire is fontos
kellő figyelmet fordítaniuk, mint például a zene más
tantárgyakkal való összekapcsolására, az együttélési-hagyományőrző kompetenciák fejlesztésére az
ízlésformálás, valamint a komolyzenei és népzenei
szemelvények útján, melyek a többi kognitív, szociális és perszonális kulcskompetencia fejlesztésére is

Gerlang Vivien

XXX. évfolyam 2020. július

Tanári nézetek feltárása a
célelmélet TARGETS-dimenziói
kapcsán – egy interjúkutatás
eredményei

hatással vannak. Amennyiben az énektanár élményszerű eszközök segítségével hozza közelebb a tanuló
számára a zene világát, valamint rávilágít a zene
személyiségfejlődésre gyakorolt komplex hatásaira,
a tanulók zenetanuláshoz való viszonyának javításához is hozzájárul.

Korlátok nélkül:
A földrajztanulás terei
A Geocaching egy kincskereső játék, ami voltaképpen a kirándulás, természetjárás gamifikációja.
Nem kifejezetten földrajzórai applikáció, de számos olyan készség fejleszthető segítségével, ami a
földrajz tanításának is célja. Jó program lehet egy
tanulmányi kiránduláson, de szabadidős elfoglaltságnak ugyancsak ajánlhatjuk a tanulók számára
(Gerlang, 2019). Az alkalmazást le kell tölteni a
készülékre és regisztrálni kell ahhoz, hogy játszani
lehessen. Az applikáció koncepciója, hogy a nyilvánosságra hozott földrajzi koordináták alapján meg
kell keresni az elrejtett geoládát GPS vagy térkép
segítségével. Geoládák bárhol lehetnek, de elsősorban történelmi vagy földrajzi szempontból érdekes
helyeken szokták azokat elrejteni. A játékosok a
játék weboldalán találnak információkat a láda
helyéről, amiben egy napló, egy játékleírás, egy jelszó és valamilyen apróbb ajándék van.

A. Gergely András

Nők, mozgalmak, szociabilitások
Sajátos az egybejátszás, kölcsönhatás, integráló
vagy inspiráló benyomás is, amikor egymáshoz
időben közel, s eltérő tudásterületekről, mégis átsugárzásoktól nem mentes kiadványok jelennek meg.
Rövid két-három év alatt több ilyen is napvilágot
látott, ám most és itt, amikor „tematikus háttérként” használom őket, az efféle olvasatnak legfőbb
értelme talán annyi: miként keletkeznek, vannak
jelen vagy mintegy öröklődnek is olyan szereptudatok, szerepfunkciók, melyek a társadalmi származás, identitás és aktivitás felületein szinte strukturálisan jellemzik a szociális lét mintázatait, ezek
hordozóiként is elsősorban a nőket. Három-négy
kötetet emelek most ide, egyúttal azt is jelezve, hogy
megannyi történeti célú sajtóbúvárkodás vagy tájékozódó érzékenységű tematikus gyűjtés közben sok
minden függhet attól, milyen mélységig és milyen
szándékkal lapozgatjuk a szakirodalmat, mely ritkán tematizálja egzakt módon, de számos esetben
mégis kontextualizálja, szöveg- vagy témakör szerint is körülveszi a keresett kérdéseket.
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Gajdics Janka
• SZTE-BTK Pszichológiai
Intézet, Szociál- és Fejlődés
pszichológiai Tanszék

Pintér Tünde Kornélia
• SZTE Neveléstudományi
Doktori Iskola

Gerlang Vivien
• ELTE TTK Földtudományi
Doktori Iskola Földrajz
Szakmódszertani Csoport
Gubics Flórián
• SZTE-BTK Pszichológiai
Intézet, Szociál- és Fejlődés
pszichológiai Tanszék
Horvát Barbara
• SZTE-BTK Pszichológiai
Intézet, Szociál- és Fejlődés
pszichológiai Tanszék

Siegler Anna
• PTE Pszichológia Doktori
Iskola
Szabó Éva
• SZTE-BTK Pszichológiai
Intézet, Szociál- és Fejlődés
pszichológiai Tanszék
Szűts Zoltán
• Eszterházy Károly Egyetem
Vatai Katalin
• SZTE-BTK Pszichológiai
Intézet, Szociál- és Fejlődés
pszichológiai Tanszék

Géczi János (főszerkesztő)
e-mail: janos.gecz@gmail.com

Dancs Katinka (titkár)

e-mail: iskolakultura@iskolakultura.hu

Fejes József Balázs
(társszerkesztő)

e-mail: fejes.jozsef.balazs@gmail.com

Kasik László (társszerkesztő)
e-mail: kasik@edpsy.u-szeged.hu

Somogyvári Lajos
(társszerkesztő)

e-mail: tabilajos@gmail.com

Csíkos Csaba

e-mail: csikos.csaba@tok.elte.hu

Hegedűs Szilvia

e-mail: heged.szilvia@gmail.com

Kojanitz László

e-mail: kojanitzl@gmail.com

Molnár Dávid

e-mail: david.molnar86@gmail.com

Nagy Gyula

e-mail: gyula.nagy@ek.szte.hu

Sándor Klára

e-mail: sandor.klara@gmail.com

Tary Blanka

(angol nyelvi lektor)

Trencsényi László

e-mail: trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

Zs. Sejtes Györgyi
e-mail: sejtes@gmail.com

A kiadvány a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

Felelős kiadó:
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalom
tudományi Kar dékánja
Kiadja a Szegedi Tudomány
egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara
Elérhetőség:
www.iskolakultura.hu

