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A szám tanulmányainak
és szemléinek
angol nyelvű összefoglalói
The Master Teacher degree and the continuous professional
development from kindergarten teachers’ perspective
Ivett Kovács Ivett – Judit Szivák – Erzsébet Czachesz
Abstract
The research examines the plans and the implementation of the Master Programs of those kindergarten teachers
who completed the Master Teacher degree of the Hungarian teacher promotion system within the Completion,
Testing and Revision of the Teacher Qualification System pilot program in 2014-2015. It provides empirical
data of the teachers’ professional development – resulting in the upraise of the quality of early years education
– through focussing on the context, the organization, and the individual in the workplace. The quantitative and
qualitative data analysis of the 95 master program identified what plans the teachers elaborated regarding their
professional development for the five years of the program. What does inspire them, what goals they set, and
how they plan to share their knowledge? Via semi-structured interviews, the background of the planning, the
successes, and the difficulties of the realization was explored. According to the results, the master teachers’
main concern is to renew their pedagogical methods and to adjust the administrative tasks to the innovations
and the changing legislation. The teachers highlighted the challenges and the benefits of the qualification and
promotion system, the role of the Master Teachers in the organization. They gave a glimpse of the attitude of
the teachers towards the qualification system and process. The empirical data contribute to the research on the
kindergarten teacher profession and early childhood education in Hungary, which can help develop the qualification system and give an overview of the present situation of the Hungarian pre-primary education and its
innovative trends from the perspective of the kindergarten teachers.
Keywords: teachers’ qualification system, teachers’ professional development, master teacher degree, professional development in early childhood education

Investigating the development of mathematical thinking in
fifth- to eight-grade students with integration, behaviour and learning
difficulties: qualitative examination of expert opinions
Réka Ökördi – Gyöngyvér Molnár
Abstract
Developing thinking is among the unresolved yet essential aspects of successfully developing fifth- to eighthgrade students classified as experiencing integration, behaviour or learning difficulties. Of the various school
subjects, it is the mathematics lesson in which thinking skills are most likely to be developed (Molnár and
Csapó, 2019). Thus this paper investigates the question of whether developing mathematical thinking is among
the objectives of special education sessions in Hungary, either explicitly or implicitly. In the first half of the
study, we (a) summarize the aims required for successful mathematics instruction and (b) provide an overview
of the main factors in mathematics achievement and of research on problems that lie behind learning difficulties in mathematics, which are rooted in mathematics instruction. We conducted a document analysis of expert
opinions on students classified as experiencing integration, behaviour or learning difficulties at a school with
four distinct target groups to determine what points of reference an examination of mathematical thinking and
recommendations on developing it might provide in the work of special education. The findings show that the
difficulties and gaps discussed in the literature can also be observed in these documents. Based on the expert
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opinions we analysed, it is clear that in the practice of the special education services under examination, when
mathematics skills were studied and recommendations were made, the primary focus was on the concept of
number and on the skills required to complete arithmetic operations. Mathematical thinking is a necessary, but
not sufficient condition for appropriate development in these areas. At the same time, further factors and conditions are lacking in the expert opinions, without which an expert proposal for a complex developmental plan
cannot be drafted. This study wishes to spark a debate in the field by drawing attention to the potential reasons
for these gaps and the stumbling blocks to success in practice.
Keywords: mathematical thinking, students with integration, behaviour and learning difficulties, special education, expert opinions

The possibilities of reflective journal implementation
in teacher education
Nikoletta Gulyás – Judit Szivák – Anikó Fehérvári
Abstract
Today’s rapidly changing information society urges teachers to constantly review and challenge their views
and methods whereas diverse classroom communities and changing forms of learning, resources and learning environments require rapid, adaptive pedagogical responses (Lampert, 2010). Reflective thinking is an
essential part of teachers’ professional repertoire, therefore, from the end of the 20th century, reflectivity has
been increasingly emphasized in teacher education (Kinsella, 2007; Collin, Karsenti és Komis, 2013). There
are several methods available to support and explore the reflective thinking of pre-service teachers, both in the
Hungarian and the international teacher education. However, there are only a few studies in Hungarian literature which explore and analyse the empirical studies on the reflectivity of pre-service teachers. The present
study explores the possibilities of applying the reflective journal as an effective tool of reflectivity in teacher
education using the method of literature review. The research examines the aims and results of the chosen
studies in terms of the relevance of the effects of reflective diary writing on the development of pre-service
students. The results of research on reflective journals have highlighted that reflective journal writing can have
an impact on the process of becoming a teacher in different areas. It can support the deepening of professional
knowledge, make teacher practice more conscious, but it can also help to review and change attitudes and views
related to teaching. It can also improve the level of reflection of the pre-service teachers and contribute to the
development of their inclusive approach.
Keywords: reflective thinking, teacher education, reflective journal, levels of reflection

SCHOOL – during pandemic
György Jakab
Abstract
The study summarizes the most important phenomena of forced changeover in education caused by the
COVID-19 pandemic. These issues are presented in a wider, social and pedagogical context. The research
focuses on the role of digital technology in education, the selection trends in schools, the concept of digital pedagogical culture, the role of the education management, and the changing relations between the stakeholders.
Keywords: COVID-19 pandemic, digital transformation, digital technology, selection trends in schools, digital
pedagogical culture, educational politics
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Digital changeover − the experience of the first week
Mariann Fekete
Abstract
Due to corona virus pandemics, in numerous countries of the world schools closed for a while, digital education
and distance learning was introduced in order to reduce the danger of infection. The extent of the adaptation
to the new education system for schools, teachers and pupils depends on the features of the given country’s
education system, the proportion of GDP spent on education, the degree of the digitization in the given country,
the availability of IT devices for teachers and students, how competent teachers and students are in terms of
possessing computer skills, and what their issue-related attitude and motivation is. In this study, I attempt to
map the opinions of teachers, students and parents appearing in social media about the lately and quite quickly
introduced, “forced” digital education in Hungary. Also, I endeavour to describe the emerging patterns and to
observe problems with sentiment analysis.
Keywords: digital education, COVID-19, sentiment analysis, ICT devices, comments

Quarantine pedagogy in the Hungarian education system –
First impressions of the transition to digital distance learning
Tamás Fekete – Ádám Porkoláb
Abstract
In this paper we would like to provide an account of the first impressions and experiences of the transition to
the digital distance learning paradigm in the Hungarian education system in the wake of the COVID-19 global
pandemic. We investigate the emerging situation through the administration and analysis of an intra-institutional questionnaire (N=243) and a separate, self-developed questionnaire administered to secondary school
students and students of higher education institutions (N=163). Altogether 406 respondents were involved in
the research project. After having surveyed the already existing literature and already conducted studies on the
subject, we also provide an account of our own experiences as practicing teachers. Our aim is to provide an
empirically grounded analysis and assessment of the current situation for teachers and for scholars working
in the field of pedagogy. However, comparing certain age groups and different actors of education was not
among the aims of the present study, but to account for the observable similarities and generalizable trends
among them.
Keywords: coronavirus, COVID-19, education, quarantine pedagogy, digital education
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A reflektív naplók számos formája jelen van a
tanárképzésben. A dialogikus reflektív naplókban
a reflexió párbeszédes formában történik, általában tanár-tanuló vagy tanuló-tanuló interakciók
révén valósul meg. A résztvevők a párbeszédekben
tapasztalataikat, véleményeiket osztják meg egymással abból a célból, hogy a folyamatban fejlődjön
a tanuló önbizalma, illetve az önálló tanulása, és
képes legyen összekapcsolni az elméleti órán tanultakat és a tanítási gyakorlatában tapasztaltakat
(Porter, Goldstein, Leatherman és Conrad, 1990).
A válasznaplók a hallgatók személyes reakcióit,
kérdéseit és gondolatait tartalmazzák mindarról,
amit tanulmányaik alatt olvasnak, írnak, tanulnak,
megfigyelnek, illetve ahogyan cselekednek. A tanítási naplóknak hasonló a céljuk, de ezek kifejezetten
a tanítási szituációra íródnak, azokat a helyzeteket
dolgozzák fel, amelyekkel a tanárszakos hallgatók
tanítási gyakorlatuk idején találkoztak (Lee, 2008).

Ökördi Réka – Molnár Gyöngyvér

A matematikai gondolkodás
fejlettségi szintje beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehéz
séggel küzdő 5–8. évfolyamos
diákok körében: szakértői
vélemények kvalitatív elemzése
Az elmúlt két tanévben három alkalommal együttnevelést segítő pedagógusok munkaközösségének
meghívott előadóiként az előadásokat követő szakmai vitákban szembesültünk azzal a visszatérő érvvel, hogy a szakszolgálati munkatársak közül sokan
félnek a matematikai készségek vizsgálatától, mivel
matematikából a saját tudásukat nem érzik biztosnak és kellően megalapozottnak. Ezek a közlések
összhangban állnak Haase és munkatársai (2019),
illetve Yulibeth (2011) kutatásainak korábban már
ismertetett eredményeivel, amelyekben az általános iskolai tanítók többségét jellemző matematikai
szorongás meglétére és annak következményeire
mutatnak rá.Ahogyan arra Krajcsi (2010) rámutat,
a Dékány-féle diszkalkulia teszt a tanuló által elért
pontszámok helyett sokkal inkább a tesztet felvevő
személy szakértelmére épít. Ugyanakkor felvetődik
a kérdés, hogy, ha Yulibeth (2011), továbbá Haase és
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munkatársai (2019) kutatásai alapján arra is következtetünk, hogy a matematikai szorongás a gyógypedagógusok körében is megfigyelhető, akkor
miként válik helyes diagnózist felállító szakemberré
az a diagnoszta, aki maga is szorong a matematikától, és így a tőle is matematikával kapcsolatos tevékenységet megkövetelő helyzetektől.

Jakab György

ISKOLA – járvány idején
A járvány mindenekelőtt a technikai eszközök fetisizálásának tévképzetére mutatott rá. Arra, hogy
az oktatás korszerűsítése nem az újabb és újabb
technikai eszközök „tanterembe hurcolását” jelenti.
A digitális (pala)táblák alkalmazásával ugyan szemléletesebbé lehet tenni az iskolarendszer hagyományos tudásközvetítő módját, de ha ez nem párosul
a pedagógiai kultúra radikális átalakításával, akkor
lényegi változás csupán az eszközök korszerűsítésétől nem remélhető. Egyfelől igazolódott, hogy önmagában az eszközellátás növekedése nem egyenesen
arányos a pedagógiai eredményekkel. Másfelől
természetesen igazolódott az is, hogy a technikai
eszközök és a hozzájuk kapcsolódó tudás nagymértékű hiánya eleve esélytelenné teszi mind a tanárokat, mind pedig a diákokat a digitális környezetben
való létezésre.

Fekete Tamás – Porkoláb Ádám

Karanténpedagógia a magyar
közoktatásban – A digitális
oktatásra történő átállás eddigi
tapasztalatairól
Hogy hogyan is nevezzük el a közoktatásnak ezt a
forradalmi, robbanásszerű átalakulását? Mivel még
nincsen szakirodalmi konszenzus a kérdésben, így
erre csupán bizonytalanul felelhetünk. A különböző
weboldalakon publikáló oktatási szakemberek és a
témával foglalkozó portálok több módon is emlegetik: egyesek „kényszertávoktatásnak” (Redmenta
 Az intelligens…, 2020), mások „karanténpedagógiának” (Tölgyessy, 2020), „digitális átállásnak”
(Farkas, 2020), vagy egyszerűen és mellékjelentésektől mentesen „online tanulásnak” vagy „online
iskolába járásnak” (Sok diák nem akarna…, 2020).
Angol nyelvterületen „vészhelyzeti távképzésnek”
(emergency eLearning) (Murphy, 2020. 1.), esetleg „a felsőoktatás szemeszteren belüli válaszainak” (intra-period higher education responses)
(Crawford és mtsai, 2020. 1.), valamint „online és
távolsági oktatásnak” (online and distance education) (Cornock, 2020. 3.) nevezik.
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