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A szám tanulmányainak
és szemléinek
angol nyelvű összefoglalói
Opportunities for renewal of the teaching profession in Hungary
in the light of master teachers’ programmes
Judit Szivák – Orsolya Kálmán – Csilla Pesti – Nóra Rapos – Ágnes Vámos
Abstract
The role of teaching profession has significantly increased in international and Hungarian perspectives: as one
of the most significant factors in the effectiveness of public education system, it has become a central element
of educational policy. The profession is in the focus of the Public Education Strategy – thus a career model
for teachers has been developed. The fourth level of this model is the master teacher level. Our study presents
the results of the analysis of master programs (n=813) prepared by candidates for this level. The results are
presented along with the dimensions of continuous professional development, innovation, inquiry, and knowledge sharing. The study is guided by the following research question: what outcomes did the master teachers
planned in their programmes?
Keywords: teaching profession, career model, master teacher

Third blow. Fluctuations in higher education enrolment – with
other words, lack of social awareness of education policy
István Polónyi
Abstract
The paper presents the tendencies of enrolment in higher education in Hungary and some of its correlations,
related to enrolment in 2020, which many consider surprising. The study first analyzes the reasons for the
radical decline in enrolment in the 2020 general recruitment process - and examines the resulting decline in the
number of higher education entrants. The analysis points out that the downturn is essentially a consequence of
the fact that high level maturity exams have been made mandatory. It examines the impact of the downturn on
specializations and institutions, revealing that it is rural institutions that suffer the most, and with it the lower
strata of society. The study also analyzes why there was a decline in the number of higher education applicants
in 2008 and 2013. The paper shows that the former was due to an attempt to introduce tuition fees, and the
decrease in 2013 is also a consequence of the planned change in higher education cost sharing. Finally, the
paper points out that the decline in enrolment and entry into higher education in 2013 and 2020 is a consequence of the conscious higher education policy of a conservative government implementing a “work-based
state”.
Keywords: higher education admission procedure, higher education applications, higher education policy,
higher education cost sharing
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Investigation of factors affecting perceived teacher efficiency
during compulsory digital education (Part 1). Psychometric
investigation of Teacher Self-Efficacy Questionnaire and Relative
Self-Efficacy Questionnaire
Kitti Kórodi – Balázs Jagodics – Éva Szabó
Abstract
The obligatory change to online teaching was one of the first safety measures introduced due to the COVID-19
pandemic, and it forced teachers to adapt immediately to the new situation. Most of the regularly and routinely
used efficient teaching methods were not available anymore, which could have influenced teacher’s self-efficacy beliefs during these crucial times. 769 teachers (Mage = 46.3 years, SDage = 9.39) from throughout the
country participated in our study, which used online survey method. We examined general teacher self-efficacy
with a questionnaire adapted by us (Skaalvik & Skaalvik, 2007), and we also developed a questionnaire to
explore relative efficiency.
In case of relative self-efficacy, teachers had to benchmark their current situation compared to their regular
teaching experiences.
Results showed both questionnaires to have stable structure and good reliability. The majority of teachers
reported higher workload and decreased efficacy compared to the usual teaching condition based on the scores
of Relative Efficacy Questionnaire. Amongst the dimensions of teacher self-efficacy, teachers scored the highest on conflict management and coping factors, while motivating showed the lowest value. The competence
factor of relative self-efficacy is positively related to all subscales of teacher self-efficacy. Workload was associated negatively to efficacy of teaching instructions factor.
Our study showed that teachers’ self-efficacy decreased during the online teaching period of the pandemic.
Teachers reported higher workload, while their additional efforts in teaching were not necessarily related to
higher efficacy. The current study discusses the results in the context of teacher efficiency and motivation.
Keywords: teacher self-efficacy, workload, obligated online teaching, competence, motivating

Definition and importance of the psychological capital,
its developmental possibilites in the education
Renáta Krisztina Szabó – Szilvia Fodor
Abstract
With the appearance of positive psychology, interventions aiming individual and social development are gaining more and more importance (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Psychological capital which originates
from the positive organizational behaviour offers a new opportunity to develop through positive education.
The components of PsyCap (Psychological Capital), which are self-efficacy, optimism, hope and resilience, are
well-known and thoroughly studied concepts and separately have already gained importance in the research of
psychological well-being and student achievement. Until now PsyCap as a core construct has only been studied
in organizational and higher education environment. Results suggest that PsyCap as a whole, its components
strengthening each other has a significant effect on academic and work performance, well-being, satisfaction
and the development of psychological resources (Avey et al, 2011; Jafri, 2013).Concurrently, organizational
psychology terms (work performance, employee attitudes, positive organizatinal behaviour and work climate),
which can be researched, can be interpreted in a slightly modified way in the field of school psychology as
well. Thus the study and the development of PsyCap as a whole would presumably have positive impacts in primary and secondary school as well. In our study, we review the theoretical background and the research results
of the psychological capital along with the implementation options for schools. We explain why PsyCap may
be greater than the sum of its parts (Luthans et al, 2007a), and how it can be applied in educational practice.
At the end of the study we introduce some intervention practices which aim to develop psychological capital.
When these practises are adapted in a system oriented manner and matched to learning processes academic
performance can be enhanced as well as the psychological well-being of students and teachers.
Keywords: positive psychology, psychological capital, academic performance
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Fundamental issues of atypical development
Enikő Györkő
Abstract
Atypical development is caused by the interaction of innate and environmental factors. Certain hypotheses aiming at explaining atypical development have different understanding of the etiological background. These alternative interpretations led to various methods which helped to achieve deeper understanding of developmental
disorder. Moreover, it is a well-known fact that neurological dysfunctions can cause delay in the postnatal
development of the nerve system thus leading to atypical development. Symptoms of severe disorders overlap
causing numerous anomalies, hence their understanding is essential for special education and in choosing the
right psychological therapy.
Keywords: atypical development, neurodevelopment disorder, neuropsychology, early childhood, intervention
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E mesterprogramok tehát bizonyos értelemben
a hazai köznevelés fejlesztésének kortörténeti
dokumentumai, abban az értelemben, hogy azt
reprezentálják, hogy a legkiválóbbnak tekintett
pedagógusok miként gondolkodnak saját tevékenységük fejlesztési lehetőségeiről, vállalásairól,
ehhez kapcsolódóan a hazai köznevelési rendszer
megújulásának perspektíváiról. Tanulmányunkban
annak a kutatásnak az eredményeiről számolunk
be, melynek keretében a mesterprogramok elemzését végeztük el. Bemutatjuk, hogy miként értelmezik
a mesterpedagógusok a professzió megújítását célzó
szakmapolitikai elvárásrendszert, illetve feltárjuk,
hogy a mesterprogramok megvalósítása milyen
eredményekkel támogatja a köznevelési rendszer
fejlesztését.

Polónyi István

A harmadik csapás. A felső
oktatási felvételi ingadozásai
– avagy az oktatáspolitika
társadalomismeretének hiánya
2020-ban a jelentkezők száma mintegy 20,5 ezerrel
csökkent, és ilyen kevesen még nem jelentkeztek,
amióta központi felvételi rendszer van. A jelentkezettek közül kicsit több mint 7 ezret tesz ki a 18
éves vagy fiatalabb és a 19 éves korosztály együttes
létszámának csökkenése – ők azok, akik nagyrészt
a felvételi évében érettségiznek. Ehhez tegyük
hozzá rögtön, hogy a folyamatokban a demográfia
nem játszhatott szerepet, mivel a 17 éves népesség
létszáma 2020-ban kb. 97 200 fő, 2019-ben 97 800,
2018-ban 97 500 – tehát a korosztályi létszám jelentéktelen mértékben ingadozik, a jelenséget nem
magyarázza. A felvett létszámon már tompítottabban jelentkezik a folyamat – a felvételi rendszer
sajátosságai miatt, amelynek nyomán az intézményi
kapacitásokat igyekeznek feltölteni a „vonalhúzás”
során , de a 2020. évi általános eljárásban felvettek
számára is igaz, amit a jelentkezőkre írtunk, hogy
ilyen kevés hallgatót még nem vettek fel, amióta
központi felvételi rendszer van.

Az észlelt tanári énhatékonyságot
befolyásoló tényezők vizsgálata
a kényszerű digitális oktatás
időszakában (1. rész).
A digitális oktatásra való átállás váratlanul és bizonyos mértékig felkészületlenül érte a magyar közoktatást. A tanárok számára mindössze egyetlen hosszú
hétvége állt rendelkezésre, hogy átgondolják, miként
és milyen új platformon folytatják a munkát ebben a
kritikus helyzetben. A tanári munka eredményességét
sok szempontból nehéz mérni, de ennek egyik fontos
eleme a tanárok szubjektív meggyőződése azzal kapcsolatban, hogy mennyire érzik saját magukat hatékonynak, elsősorban a problémák és váratlan oktatási helyzetek megoldásában. A tanári énhatékonyság
vizsgálata ezért a COVID-19 pandémia alatti
időszakban indokolt és fontos mutatóval járulhat
hozzá a digitális oktatás eredményességének megítéléséhez. Kutatásunk célja ennek feltárása volt, kétféle
szempontból. A relatív tanári hatékonyság élményét
korábban nem vizsgálták, ezért erre egy új kérdőívet
hoztunk létre, melynek statisztikai megbízhatósága
vizsgálatunk eredményei alapján jónak mondható.
A kérdőívvel a relatív énhatékonyság két elemét
kívántuk megragadni. Az egyik, hogy leterheltebbnek
érezték-e magukat a tanárok ebben az időszakban
a normál oktatási helyzethez képest, a másik, hogy
milyennek ítélik meg saját eredményességüket a
hagyományos oktatáshoz viszonyítva. A feltáró, majd
megerősítő faktorelemzés alátámasztotta a kérdőív
tervezett struktúráját.

A. Gergely András

Iskolai tudás, avagy a feltételek
függő állapotai
Nemrégiben az Iskolakultúra hasábjain elbeszélt
néhány kötet ürügyén a nőképzés, a női szerepek és
a hazai arisztokrácia nevelésének néhány körvonalát ismertettem. E munkák körében (hol leplezett,
hol bőszen vállalt, máskor szükségképpen átfestett)
elit-portrékat is leltem, melyek között minduntalan
nyoma vagy lenyomata volt a hazai és környező
országokbeli zsidóság szerepének, hatásának, egyszerűsített megfogalmazásban az asszimiláció sajátos kelet- vagy közép-európai sajátlagosságának.
E könyvek tudáshorizontja ugyanakkor izgalmas
módon találkozik nemcsak a térség társadalmi vagy
hatalmi elitjének árnyaltabb műveltségi és kultúra-térképével, de azzal a szükségképpeni kényszerrel is, amit a női és anyai szerep, a nevelés konzisztens folyamata nem csupán a családi miliő szerinti
tagolásban enged áttekinteni.
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A pedagógus professzió hazai
megújításának esélyei a mester
pedagógus programok tükrében
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