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A szám tanulmányainak  
és szemléinek  

angol nyelvű összefoglalói

The unicity or multiplicity of psychology in today’s world

Csaba Pléh

Abstract
This essayistic paper surveys the issues regarding unicity or multiplicity of psychology. A question coming 
back repeatedly is the challenge of the causal naturalistic versus the hermeneutic or understanding vision of 
psychology and mental life. By analysing the exclusive, supplementary, and unifying interpretation of the rela-
tions of these two attitudes I emphasize that humans as natural beings constantly urge towards interpretation 
and strive for meaning. This analysis leads to a narrative interpretation of the human Self. Analyzing the clas-
sical and contemporary divisions of psychology a repeatedly reappearing issue is whether division is by itself 
threatening. I argue that starting from a multiple determination of human beings’ psychology has to accept its 
own multifaceted nature. Psychology has to look for its new possibilities rather as a collecting fox, and not as 
a hedgehog, using the metaphor of Isiah Berlin. 

Keywords: casual and understanding attitudes, mental science psychology, narrative psychology, unity and 
division in psychology

Revealing teachers’ reflective thinking by qualitative  
comparative analysis and unstructured reflective diary

Kálmán Sántha

Abstract
The study aims at revealing how practising teachers think about the school of the future. In addition to explor-
ing teachers’ reflections, our main objective is to illustrate the applicability of fuzzy-set Qualitative Compar-
ative Analysis (fsQCA) in Hungarian empirical research in education. The combination of the unstructured 
reflective diaries and fsQCA form a complex methodological environment. In addition to qualitative content 
analysis, the key aspect of data analysis is the conversion of unstructured qualitative data into fuzzy sets, that 
has been realized in different phases. Teachers’ reflections reveal a network of educational spaces and the 
process of teaching and learning. The traditional teacher- and curriculum-centered didactic triangle has been 
replaced by child-centeredness, problem-solving, digitalization and teacher-parent cooperation. In the teach-
ing-learning process teachers act in accordance with their routines and cognitive patterns and react in line with 
their beliefs and pedagogical knowledge.

Keywords: reflective thinking, unstructured reflective diaries, beliefs, Qualitative Comparative Analyses
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Digital pedagogy as both content and methodology in  
in-service teachers training: Results of a large-scale needs assessment

Ida Dringó-Horváth – Judit Dombi

Abstract
The digital transformation poses new challenges for in-service teacher training, and responding to changing 
needs is essential for the future of training. Based on previous surveys, teachers would mostly require the 
development of methodological and pedagogical competencies (Nikitscher, 2016), many of which partly over-
lap with the development of digital competencies (Czékmán-Fehér, 2017; Dringó-Horváth, 2012, 2020). Our 
research focuses on the latter area: it examines the preferences of teachers regarding the topic and the dates of 
the trainings, as well as their attitudes toward online elements. Also there is special emphasis on trainings about 
digital competencies. The survey was conducted in early 2020, data were collected through a self-developed, 
online questionnaire, participants (N = 334) were primary- and secondary school teachers. Based on the results, 
it can be stated that teachers are open to trainings related to digital technologies, both in terms of the content of 
the trainings, but especially in terms of its methodology (i.e. blended-learning): the number of those who prefer 
in-person training decreases in parallel with the length of the training. Their openness to blended learning was 
not influenced by their gender or age, but the determining factors included the subject taught by the respondents 
and the distance of their hometown from Budapest. In the case of blended-type courses, the preferred training 
period became wider thus including months at the beginning and ending of school period as well as months 
during summer. Participants from rural areas judged that they received more support from their institution than 
those from large cities or from the capital. Regarding the training fee, it can be observed that the respondents 
expect the training fee to decrease if it is partly or fully online.

Keywords: in-service teacher training, digital competencies, digital pedagogy, ICT in education, blend-
ed-learning, e-learning

Correlation between using smart phones, YouTube  
and teenagers’ attitude and norm system with self-esteem  

and students’ burnout

Ágnes Hegyi – Balázs Jagodics

Background and aims: Psychological research started to focus on the effect of growing use of internet and 
social media platforms in the past decade. Adolescents are the most researched age group, as they use internet 
and social media on a daily basis, which have negative consequences as too much smartphone use, addictions 
and mood disorders. Youtube is one of the most relevant social media platforms for adolescents, as it is among 
the most popular sites in this age group. In light of these, our study aimed to explore the social norms for 
smartphone and Youtube usage, and their relationship with student burnout and self-esteem.
Methods: 476 students participated in the study (14-20 years) using online survey method. The following scales 
were used: Smartphone use and Smarthpone Attachement, Student Burnout Inventory, Rosenberg Self-Esteem 
Scale and norm exploration for Youtube.

Results: The results proved that the most popular social media platform among Hungarian adolescents is 
Youtube. Explorative factor analysis differentiated between positive and negative online behaviors based on 
students’ perception regarding this site. Correlation analysis showed that student burnout and mobile attach-
ment is positively related, while mobile attachment and self-esteem is negatively correlated. The results of 
norm exploration showed that pluralistic ignorance is present online, which means there is considerable differ-
ence between personal and perceptual norms.

Discussion: The results of the study proved that online platforms and video sharing sites are important parts 
in students’ life. Additonally, similar phenomena of social psychology are present online as in reality. Behaviors 
that are perceived to be accepted by peers can influence individual behaviors. Our study can help to gain better 
understanding ofthe effects of online surfaces, and their relationship to individual and school factors. These 
results may establish future intervention and prevention methods.

Keywords: norm exploration, student burnout, self-esteem, online-behaviour
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Creativity research in construction and land surveying  
oriented secondary vocational training

Melinda Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh – Alice Bredács

The rapid development of the industry requires workers to acquire new competencies and improve existing 
ones. Changes in working conditions mostly require the development of creativity. One of the main tasks of 
VET in the coming years will be the implementation of VET 4.0. The concept is to develop the competences 
necessary for working and working in secondary vocational education and training. The purpose of this study is 
to examine what components of creativity students currently possess and how their development is influenced 
by vocational training. We examined whether there is a detectable difference between general and professional 
creativity or whether we can only talk about creativity. The research was conducted among students in 11th 
grade sector training and 13th grade adults now enrolled in VET who already have work experience. The results 
of the research show that the students show very poor performance in both fluency and flexibility, and they 
rather tend to develop an idea as detailed as possible. It has also been found that there is no detectable differ-
ence between general and professional creativity between 11th grade students and adults now enrolled in VET. 
However, it has not been clearly confirmed whether general and professional creativity can be distinguished.

Keywords: creativity testing, professional training, fluency, flexibility, elaboration
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Pléh Csaba
A pszichológia egysége vagy 
sokszínűsége a mai világban
1953-ban Isaiah Berlin brit-orosz-zsidó filozófus 
(ő maga ragaszkodik a hármas identitáshoz) egy 
másik metaforát újított fel, mely a régi görög költőre, 
 Arkhilokhoszra megy vissza. „A róka sok mindent 
tud, a sündisznó egyetlen fontos dolgot.” Berlin 
nem a pszichológiára, hanem az emberi kultúra és 
a filozófia egészére használta ezt a metaforát. Azt 
hirdette, hogy vannak olyan kulturális ágensek, 
amelyek mindent egyetlen szempontból néznek, egy 
meghatározó gondolat fáklyája alatt, akárcsak a sün-
disznó. Ennek példái Platóntól kezdve Hegel, Marx, 
vagy  Dosztojevszkij és Nietzsche, a pszichológiában 
pedig Freud és Skinner. A másik pólust olyan kultu-
rális ágensek képezik, akik a világot változatosnak 
tartják: ők a rókák. Arisztotelésztől Shakespeare-en, 
Balzacon vagy William Jamesen keresztül Jerome 
Brunerig jutunk itt. A pszichológiában Freudtól Wat-
sonon át Köhlerig, sőt Piaget-ig a nagy iskolák min-
dig azt szerették volna javasolni sündisznó módon, 
hogy megtalálták ’a’ mentális világ egységesítő elvét. 
 Ezeket a metaforákat használva azonban érvelhe-
tünk amellett, hogy a pszichológia egész komplexi-
tásában inkább a róka-típushoz tartozik, mintsem a 
sündisznó- típushoz.

Sántha Kálmán
A kvalitatív összehasonlító 
elemzés és a strukturálatlan 
reflektív napló a tanárok reflektív 
gondolkodásának feltárásában
A társadalmi valóság értelmezésekor a szubjektivitást 
elvetve célunk olyan elméletek és formális modellek 
létrehozása, amelyek matematikai apparátust felvo-
nultatva kísérletet tesznek a humán valóság értelme-
zésére. Viszont az így konstruált környezet szintén 
megkérdőjelezhető, hiszen az emberi világ nem csak 
és kizárólag a matematika nyelvén íródott, a társa-
dalmi szituációk empirikus bizonyítékai nem csak 
direkt matematikai módon szolgáltathatók. Megérté-
sükhöz szükség van a jelenségek kontextushoz köté-
sére, viszont a kontextusok sem mindig egyértelmű 
szabályszerűségek szerint épülnek fel. A tanulmány 
célja komplex módszertani környezetben, a struktu-
rálatlan reflektív naplók és a kvalitatív összehasonlító 
elemzés fuzzy-set verziójának (fuzzy-set Qualitative 
Comparative Analysis, fsQCA) alkalmazásával fel-

tárni a pedagógusok jövő iskolájával kapcsolatos 
reflexióit. A kvalitatív összehasonlító elemzés rövi-
dítéseként a továbbiakban az angol QCA elnevezést 
használjuk. A tanulmánynak főként kutatásmód-
szertani jelentőséget tulajdonítunk, hiszen a magyar 
neveléstudományban jelen kézirat elkészítésének 
időpontjában nincs tudomásunk arról, hogy a fsQCA 
bármilyen pedagógiai jellegű vizsgálatban szerepelt 
volna. Ezért részletesen bemutatjuk a módszertant, 
az egyes fázisokon lépésről lépésre kalauzoljuk az 
olvasót, valamint felhívjuk a figyelmet azon pontokra 
is, amelyek átgondolandó módszertani kérdéseket 
generálnak. A neveléstudományi szakemberek között 
nincs egyetértés abban, hogy miként mérhető, egy-
általán mérhető-e a tanárok reflektív gondolkodása. 
A tanulmány az eredmények ismertetése mellett 
választ keres arra a kérdésre is, hogy a reflektív gon-
dolkodás vizsgálatának eszköztárában milyen szere-
pet kaphat a kvalitatív összehasonlító elemzés.

Dringó-Horváth Ida – Dombi Judit
A digitális pedagógia tartalmi 
és módszertani megjelenése a 
pedagógus-továbbképzésben – 
egy széleskörű igényfelmérés 
eredményei
Kvalitatív felmérések alapján azonban bizonyítható, 
hogy a csupán informatikai jellegű készségfejlesztés 
nem vezet automatikusan az infokommunikációs 
technológiák alkalmazásához a résztvevők oktatási 
gyakorlatában (Csák, 2004 in Hunya, 2007), de 
még inkább nem elegendő a minőségi, didaktikailag 
megalapozott szaktárgyi felhasználáshoz, ennélfogva 
fontos lenne a módszertani, illetve szakmódszertani 
irányultságú képzések számának növelése. Ennek 
során figyelembe kell venni a digitális pedagógiáról 
való gondolkodás folyamatos fejlődését, hiszen mára 
bizonyságot nyert, hogy a digitális eszközökhöz 
való megfelelő hozzáférés alapvető, de korántsem 
elegendő feltétel. A pedagógiai digitális kompeten-
ciák fejlesztésénél egy jóval komplexebb folyamatot 
kell alapul venni (vö. Fehér, 2020), mely nem, vagy 
csak korlátozottan tud lépést tartani a technológiai 
fejlődéssel, igaz, mindkettő folyamatosan változik, 
és kölcsönösen hatással van egymásra (vö. Racsko, 
2017). A magyarországi oktatásinformatikához/digi-
tális pedagógiához köthető tanártovábbképzéseket az 
Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzések Jegy-
zéke alapján vizsgáltuk, két különböző időpontban 
(2012 és 2018, vö. Dringó-Horváth, 2012).
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