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ELŐSZÓ 

 

 

 

A COVID–19 pandémia 2020 tavaszán világszerte katasztrófahelyzetet okozott. Ennek következtében a 

kormányok sorra zárták le az országhatárokat, korlátozták az beutazási lehetőségeket. A termelővállalatok a 

munkások egészségvédelme érdekében csökkentett üzemmódba kapcsoltak, az intézmények pedig 

lehetőségeik szerint otthoni online munkavégzésre tértek át. 

Az iskoláknak is rendkívül gyorsan kellett alkalmazkodniuk a kialakult helyzethez, nem csoda hát, hogy 

szülő és pedagógus egyaránt kihívásokkal találta szembe magát. Nemcsak az iskolák, de a családok 

eszközellátottsága is hiányosnak mutatkozott, és mindezt tetézte az oktatásra alkalmas online felületek 

korlátozott száma és ismeretlen volta.  

A felsőoktatást valamivel szerencsésebb helyzetben érték a hirtelen megváltozott körülmények, hiszen 

ezek az intézmények rendelkeztek némi korábbi tapasztalattal az online ismeretszerzésben, és hallgatóiktól 

sem volt annyira idegen a digitális tanulási környezet mint a fiatalabb korosztályoktól. Az oktatás 

résztvevőinek természetesen itt is  le kellett küzdeniük az online tanulás okozta nehézségeket.  

A kényszerű átállás a felsőoktatásban nem csupán a tanítási– tanulási tevékenységre nyomta rá bélyegét, 

hanem a tudományos kutatások intenzitását is jelentősen befolyásolta. A kutatók kapcsolattartási nehézségei 

és a kutatóhelyi lehetőségektől elszakadás erősen visszavetette a kutatási lehetőségeket és aktivitást.  

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézete 2021 

tavaszán tudományos ülés keretében fejezte ki érdeklődését oktatóinak a pandémia idején végzett 

kutatómunkája iránt. Az online ülésen 12 előadás hangzott el különféle tudományterületekről, a 

felsőoktatáspedagógiától a közösségszervezésen és a sporton át a régészetig és a nyelvészetig.  Az elhangzott 

előadások közül jelen kötetben hatot írásban is közreadunk, de az érdeklődőknek lehetőségük van a hangos 

prezentációkat is megtekinteni. 

 

Szombathely, 2021. augusztus 

 

 

        N. Tóth Ágnes 

           szerkesztő 

  

https://sek.videotorium.hu/hu/search/any/covid-19%20tudom%C3%A1nyos
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N. Tóth Ágnes 

NEVELÉSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK A COVID-19 PANDÉMIA IDEJÉN 

ELTE PPK, PPI-Szombathely 

toth.agnes@ppk.elte.hu  

 

Absztrakt: A COVID-19 világjárvány soha nem látott mértékű, azonnali reakciót igénylő kihívások elé 

állította az oktatást. Több mint 1,6 milliárd gyermek és fiatal (UNESCO, 2021) hónapokig nem tudott 

iskolába járni, és sokan még mindig nem járnak. Bár a kutatók számos vizsgálatot végeztek e kihívások 

megértése és a velük való szembenézés érdekében, de a tanárok szakmai felkészüléséhez nem maradt elég 

idő (Bond, 2021). A jelenléti oktatásról az online tanításra történt hirtelen átállásban érdekelt felek 

tapasztalatainak szélesebb körét feltáró szakirodalom a kellő pillanatban nem állt rendelkezésre. Az 

ismeretlen tanítás-tanulási környezethez való alkalmazkodásra és a szükséges gyakorlat elsajátítására csak a 

megkezdett folyamattal párhuzamosan volt lehetőség (Bozkurt et al., 2020). 

E kutatás gyors, szisztematikus áttekintéssel szintetizálja a COVID-19 járvány idején megjelent, ERIC 

által indexelt, oktatással kapcsolatos 23 angol nyelvű publikációt. A hermeneutikai elemzéshez a „PRISMA 

scoping review” kérdéssorát, a GOOGLE keresési adatbázist, valamint a LEXIMANCER és az ATLAS.ti 

szoftvereket használtuk.  

A vizsgálat megállapítása, hogy a szerzők az elmúlt másfél év oktatási anomáliáit négy tényező, a 

tananyag átértelmezése/rekonceptualizálása; a humánerőforrás bizonytalanságai; a távolléti oktatás 

megvalósítása és az infrastrukturális hiányosságok köré csoportosítják. A kutatások nagy részét a tanárokra 

összpontosítva Amerikában, Európában és Ázsiában végezték, és több tanulmány foglalkozik K-12 mint 

felsőoktatási területtel. A kutatók leggyakrabban qualitatív módszert alkalmaztak, a quantitatív adatgyűjtés 

preferált módja az online lekérdezés. A szakmai és szakpolitikai ajánlások fókusza a tanárok szakmai 

fejlődésének és az alkalmazott eszközök további finanszírozásának igénye, a méltányosság pedagógiájának 

előtérbe helyezése, az együttműködés tevékenységeinek szükségszerű kidolgozása, valamint a szinkron és 

aszinkron órák technológiai kombinációjának használata. A tanároknak szóló praktkus tanácsok az online 

felületek megválasztását és a tanulási teljesítmények digitális értékelését segítik. 

 

Kulcsszavak: pandémia, COVID-19, online oktatás, tartalomelemzés 

  

mailto:toth.agnes@ppk.elte.hu
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Oktatási kihívások a Covid-19 pandémia idején 

 

A COVID-19 járvány 2020 elején a világszerte okozott sokkhullámmal alapjaiban rengette meg az oktatás 

minden szintjét. Az érintettek, a vírus terjedését meggátolni szándékozó, nemcsak intézményi, de 

országhatárokra is kiterjedő lezárásokkal szembesültek, és ez azonnali, gyors alkalmazkodást igényelt 

tanártól, tanulótól, szülőtől egyaránt ( Smith et al., 2020; Raguindin, Lising & Custodio, 2021).  

 

1. ábra A távoktatás ill. online oktatás témában megjelent könyvek  gyakorisága a GOOGLE találatokban 

 

Az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) idejében 

figyelmeztetett. „A COVID-19 járvány a történelem legnagyobb zavarait okozta, amelyek közel 1,6 milliárd 

tanulót érintenek több mint 190 országban és az összes kontinensen” (UNESCO, 2020a).  Később pedig 

megállapítja, hogy „…világszerte 24 millió tanulót fenyeget annak a veszélye, hogy 2020-ban nem térhetnek 

vissza az iskolába” (UNESCO, 2020b).  

Az oktatási kormányzatoknak és intézményeknek a tanárok és tanulók egészségvédelmére figyelemmel 

azonnal meg kellett találniuk a tanításra és tanulásra alkalmas online felszíneket, az ismeretközvetítés módjait 

és a teljesítményértékelés adekvát stratégiáit. A COVID-19 járvány miatt a legtöbb tanár, szülő és diák 

hirtelen arra kényszerült, hogy digitális technológiát használjon a tanításhoz és a tanuláshoz (Fackler & 

Sexton, 2020). Érthető módon, a köznapi és szakmai kommunikációban is egyre gyakrabban jelentek meg 

szokatlan kifejezések, mint például vészhelyzeti oktatás, távolléti oktatás, online tanulás vagy az angol „home office”, 

illetve „emergency remote teaching (ERT)” (Cahapay, 2020; Johnson et al., 2020).  

Hudson, Engel-Hills, és Winberg, (2020) Bozkurt és Sharma (2020)-ra hivatkozva megállapítja, hogy a 

a sürgősségi távoktatás ideiglenes megoldás a COVID-19 miatt kialakult problémára, ami ha majd alábbhagy, 

a tanulságokat levonva, hatásait tovább lehet vizsgálni akár a tantervek fejlesztésében is. 

Mivel az átállás okozta kihívásokra az iskoláknak rendkívüli gyorsasággal kellett reagálniuk, kimaradt a 

felkészülési idő, ezért ez még inkább megviselte az érintetteket, különösen a tanárokat. Olyan 

mechanizmusok kiépítésére és validálására volt ugyanis szükség (Raguindin et al., 2021), amelyek segítségével 

a kritikus oktatási körülmények idején is eredményesen valósítható meg a tanítás. Ebben az időszakban 

hazánkban egyáltalán nem, de nemzetközi adatbázisokban is csak elenyésző mennyiségű olyan tanulmány  

látott napvilágot, amely kifejezetten az oktatási szektor tapasztalatait elemezte volna vagy adaptálható 

megoldásokat kínál a veszélyhelyzeti távolléti tanítás problémáira (Johnson, Veletsianos, & Seaman, 2020; 

Mansoor, 2020; Safta-Zecheria, Ștefănigă, Negru, & Virag, 2020; Hodges & Fowler, 2021).  

 

Kutatási kérdések, célok, stratégia 

 

Vizsgálatunk célja, a COVID-19 pandémia időszakában nemzetközi folyóiratokban publikált 

neveléstudományi tanulmányok szintetizálásával kimutatni a kutatási érdeklődést reprezentáló tartalmi 
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fókuszokat. Hermeneutikai szövegelemzéssel megválaszolható a kérdés, hogy melyek voltak az online oktatásra átállás 

tipikus nehézségei, és milyen válaszok születtek az ezekből fakadó kihívásokra. 

Az alkalmazott kutatási stratégia első szakasza, az elemzésbe vonható publikációk felderítése a GOOGLE 

kulcsszókereső funkciója segítségével. (1. ábra) 

A távoktatás (distance education) iránti kutatási érdeklődés, ami a 2010 és 2019 között megjelent 

szakkönyvek számában fejeződik ki (1. ábra), láthatóan megtorpant, míg az online oktatás kutatása enyhén 

fokozódik. Az „online oktatás” fogalom GOOGLE keresésekre fordított idő (2. ábra) 2020. januártól egy 

rövid ideig tartó megtorpanást követően a nyári időszakig szinte állandó. A nyári hónapokban visszaesett, 

majd az őszi időszakban újra emelkedni kezdett. 

 

 

2. ábra A két fogalom GOOGLE-keresésre fordított ideje 2020-2021 

A téma iránti érdeklődés a GOOGLE keresések száma és a kereséssel eltöltött idő alapján láthatóan a 

világjárvány kirobbanásától (2020. tavasz) kezdődően 2020 végéig jelentős, azt követően viszont csökkenés 

mutatkozik. 

A nemzetközi adatbázisokban tárolt, a témával kapcsolatos publikációk  felkutatása a kutatási stratégia 

második fázisa. Sajnálatos, hogy a tekintélyesebb adatbázisok regisztrációhoz kötik a hozzáférést vagy 

kizárólag kutatóhelyi affiliációval, tartományi gépekről érhetők el. A nyílt forráskódú keresők (pl. GOOGLE 

Tudós) támogatják ugyan a tárgyszavas keresést, de nem teszik lehetővé az összes találat szövegének 

letöltését. Ezért az elérhető adatbázisok közül az amerikai ERIC (Education Research and Information) -re 

esett a választás. (3. ábra) 

 

 

3. ábra  Az ERIC adatbázis kereső felülete 

Ebbe az adatbázisba 2020. januártól – a kutatás 2021. áprilisi kezdetéig 23 letölthető tanulmány került 

angol nyelvű peer reviewed folyóiratokból, amelyek kulcsszavai között a „veszélyhelyzeti távolléti oktatás” 
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(emergency remote teaching) tárgyszó előfordult. (3. ábra) A kutatási kérdések és a minta nagysága qualitatív 

kutatási stratégia alkalmazását indukálta. A hermeneutikai tartalomelemzés pedig a szaktanulmányok tartalmának 

feltárásához releváns módszer.   

A tartalomelemzés  olyan kutatási technika, amely lehetővé teszi „Az adatok kontextusába való 

replikálható és érvényes következtetések megtételét” (Krippendorff, 1989. 403). E módszer a 

társadalomtudományokban nem tekinthető újszerűnek, a pedagógiában azonban érdemtelenül ritkán 

alkalmazzák. "Mára a tartalomelemzés módszere a közvélemény-kutatás, a piac, a politikai irányzatok és a 

felmerülő ötletek nyomon követésének hatékony alternatívájává vált; a jogi viták rendezésének módjaként, 

valamint az emberi gondolkodás feltárására egyaránt használják..." (Krippendorff, 2004. xiv.)  

Harmadik fázisban a tanulmányok letöltése, majd az ún. szövegtisztítás (fejlécek, címek, hivatkozásjegyzékek 

eltávolítása) történt annak érdekében, hogy a szoftverrel végzett automatikus kódolás találati eredményeit 

ezek ne befolyásolják. 

 

A kutatási minta 

 

Az elsődleges vizsgálat rávilágított a dokumentumhalmaz néhány jellemzőjére. A 23 tanulmány 11 

különböző peer reviewed folyóiratban jelent meg, összesen 474 oldalban. A referenciákat tekintve 

legmagasabban minősített Q1-ben hat, Q2-ben kettő, Q3-ban három került kiadásra. A többi 12 cikket  

kevésbé referált folyóiratok adták közre. Az 5. ábra azt szemlélteti, hogy a legmagasabb minőségű (Q1) 

folyóiratokban publikált hat cikk a legkevésbé terjengős, mindössze 91 oldal, vagyis tanulmányonként 12-15 

oldal. Ezzel szemben a Q2 - Q3-ban megjelent cikkek átlagos terjedelme 22-25 oldal. A legterjedelmesebb 

folyóiratcikk az Asian Journal of Distance Education-ben jelent meg 126 oldalban. (4. ábra) 

 

 

4. ábra A mintába tartozó tanulmányok számának és terjedelmének megoszlása 

 

Az elemzésbe vont tanulmányok keletkezésének helyszínei (5. ábra) minden földrészt reprezentálnak a bolygón.  

 

5. ábra A cikkek keletkezési helyszíne 



 
 

8 
 

Az összesített adatok (1. táblázat) alapján pedig elmondható, hogy dominánsan az USA adja a kutatások 

helyszínét 10 tanulmánnyal, ezt Ázsia és Európa követi 5-5 kutatással, míg Oroszországban és Dél-Afrikában 

1-1 cikk született.  

 

1. táblázat A tanulmányok tartalmának geográfiai vonatkozása 

A tartalom vonatkozása Cikkek száma 

Ázsia (dominánsan Fülöp 

szigetek) 

5 

USA 10 

Európa + Törökország 5 

Oroszország 1 

Afrika 1 

Nincs jelezve 

Összesen 

1 

23 

 

 

A kutatások adatgyűjtése – négy írás kivételével –  egy-egy országra/régióra/intézményre terjedt ki. A többiek 

azonban több országra irányuló vizsgálatokról számolnak be. Akad például olyan tanulmány is (Bozkurt et 

al., 2020), amelynek szerzői és adatai 31 országból származnak, de van olyan is, amelynek kutatási adatai 

(Jelińska & Paradowski, 2021) 118 országból származnak. 

Három tanulmányban nincs utalás a kutatás módszerére. Kilenc cikkben quaitatív, 11 tanulmányban pedig 

komplex (qualitatív és quantitatív) módszerrel végezték a kutatást. (6. ábra) 

 

 

6. ábra Az elemzésbe vont cikkekben ismertetett domináns kutatási módszerek 

A szófelhő, amelyet a LEXIMANCER online szoftver készített a cikkek feltöltését követően (6. ábra), jól 

érzékelteti a szerzők preferált kutatási módszereit. Látható például, hogy a qualitatív kutatási módszer 

leggyakrabban narratívaelemzésre, interjúkra és portfólió-elemzésre terjed ki. 

A tanulmányok tartalmi fókuszainak (kulcsszavak) felfedezése ugyanezzel a szoftverrel történt. Ennek 

alapján derült fény az értekezések szövegében leggyakrabban előforduló kifejezésekre, ami részben a 

kódrendszer, részben pedig a kódok szinonímáinak felkutatásához nyújtott kiindulási alapot.  
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7. ábra  A tanulmányok tartalmi fókuszai (LEXIMANCER online) 

 

Kutatási módszer 

 

A fentebb már említett LEXIMANCER szoftver szerint (8. ábra) a cikkekben leggyakrabban előforduló 

gondolatok a világjárvány (COVID- 30%) kitörése és a terjedésének megakadályozására tett első 

intézkedések időpontja (March-9%).  

 

 

8. ábra A cikkekben előforduló leggyakoribb gondolatok 

A kutatás szempontjából ennél értékesebb gondolatok a sürgősségi távolléti oktatás/emergency remote 

teaching (ERT-13%), vagy az egyik, tanításra is alkalmas online flszín (ZOOM - 6%) gyakorisága. (8.ábra) 

A vészhelyzeti távolléti oktatás (ERT) 194 alkalommal fordul elő a tanulmányokban. A vele legtöbbször 

társult fogalmak sorrendjét a 9. ábra mutatja. 
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9. ábra A vészhelyzeti távolléti oktatással (ERT) együttesen előforduló kifejezések 

A veszélyhelyzeti távolléti oktatás (ERT) a pedagógiának a pandémia okozta krízishelyzetre adott válasza, 

ami a tanórák online térbe helyezésével az oktatók/tanárok újszerű módszertani szemléletét igényli. (9. ábra) 

Az elemzés következő lépése, a kódrendszer felépítése fogalmak és társult fogalmak, valamint azok 

szinonimái alapján. Akódoláshoz az Atlas.ti alkalmazás bizonyult hatékonynak. A kódokból összeállt 17 

tematikus kódcsalád lefuttatásának eredményeként 14 950 idézet állt rendelkezésre, melyek hierarchiáját a 10. 

ábra foglalja magában. 

                               

10. ábra Kódcsalád- hierarchia 

A kódcsalád-hierarchia megmutatja a 23 tanulmány tartalmi fókuszainak sorrendjét. Láthatóan legtöbb szó 

a tanításról, a tanulókról, az infrastruktúráról, az intézményi támogatásról, a humánerőforrásról és a szülőkről esik. (10. 

ábra) 

A tartalmi fókuszokat problémafelvetésre, illetve problémamegoldásra tagolva megmutatkozik, hogy a 

szerzők jelentősen több problémát vetnek fel, mint amennyi megoldást/jó gyakorlatot kínálnak. Ez érthető 

is, hiszen a hirtelen felbukkanó távoktatási igény kielégítése módszertani és infrastrukturális hiányosságok megléte 

mellett nehézkesen volt lehetséges. Nem voltak kipróbált online felszínek, amelyeken keresztül a tanítás 

megvalósítható, nem voltak online használható munkáltatási eszközök (tankönyvek, feladatsorok). És ami 

talán a legégetőbb problémát generálta, főként a K-12 (általános iskolától a középiskola végéig terjedő) 

időszakban alkalmazható online értékelési stratégiák. 

A 11. ábra azt hivatott érzékeltetni, hogy mennyire sokrétű a cikkekben felvetett problémák és a 

megoldásaikra vonatkozó gyakorlati tanácsok kapcsolati hálója. 
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11. ábra Problémafelvetés és megoldási javaslatok az elemzett tanulmányok tartalmában 

Az Atlas.ti nehezen átlátható tartalmi összefüggéseket (11. ábra) mutat a kódrendszer alapján. A tematikus 

csomópontokra vonatkozó idézetek mennyiségének egymáshoz rendelésével   ezek szemléletesebbé tehetők 

(12. ábra). 

Az adatok igazolják, hogy a vészhelyzeti távolléti oktatás neuralgikus pontja a tanítás és tanulás. A 

tanulókat, a tárgyi feltételeket és a humánerőforrásokat szinte azonos mértékű figyelem övezi a szerzők általi 

problémafelvetésben. (12. ábra) 

 

 

12. ábra Problémafelvetés és megoldási javaslatok az elemzett tanulmányok tartalmában 

A problémamegoldásra utalások száma ettől jelentősen eltér. Azt világítja meg, hogy a kutatók két tényezőre, 

a tanításra és tanulásra valamint a tárgyi feltételekre vonatkoztatják megoldási javaslataikat. Úgy tűnik továbbá, hogy a 

tanulókra/hallgatókra, illetve a tanárokra és egyéb humánerőforrásokra vonatkozó alternatív javaslatok 

közzétételére nem, vagy csak szórványosan vállalkoznak. 

 

Megállapítások 

 

Az elemzés rámutatott, hogy a kutatók a COVID-19 pandémia idején felmerült átállási nehézségeket három 

szinten (intézményi infrastruktúra; humánerőforrás és implementáció; szülői/családi háttér) határozzák 

meg.  
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13. ábra Az oktatási problémák értelmezési keretei az elemzett tanulmányokban 

E három szint megvilágítása a mintába került tanulmányok további részletes elemzését igényli.  

 

1. Intézményi infrastruktúra 

 

A világjárvány okozta váratlan helyzet az oktatási intézményektől azonnali választ igényelt. Az online 

tanításra alkalmas IT eszközöknek éppúgy rendelkezésre kellett (volna) állniuk, mint a közösségi 

kommunikációt lehetővé tevő online felszíneknek illetve a használatukhoz szükséges tanári 

kompetenciáknak és stabil internetkapcsolatnak.  

Az adatok szerint (14. ábra) a digitális eszközpark hiányosságai (f gyakoriság= 796; ρsűrűség= 20) súlyosabban 

akadályozták az átállást, mint a platformok (f =290; ρ=20) nem ismerése vagy a stabil internetkapcsolat (f 

=227; ρ=27) hiánya. 

 

 

14. ábra Intézményi infrastruktulás hiányosságok a kutatók szerint 

A tanárok és tanulók egyaránt a körülmények kiszolgáltatottjai voltak, ami jelentősen befolyásolta a tanítás és 

tanulás hatékonyságát. 

 

"As much of teaching and learning has pivoted online, learners do not have much choice in the platforms 

they sign up to and the digital footprint that they are leaving behind; if they want to continue their 

education, they must sign up" (Bozkurt et al., 2020.5). 
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Az intézményi hiányosságokat többen is oktatáspolitikai és/vagy intézményirányítási tényezőkre vezetik vissza. 

 

"For example, one faculty member states that she was in love with Canvas’ Big Blue Button, but her 

students not so much because they had problems accessing it on their phones" (Smith et al., 2020. 

22). 

vagy 

"Another issue mentioned in relation to this was that of a perceived need for official guidance in selecting 

appropriate resources that should also be recognized administratively by the school leadership or by the 

Ministry of Education as adequate for use in transferring the educational activity to online"(Safta-

Zecheria et al., 2020. 77). 

 

Megfogalmazzák például, hogy a tanulócsoportok nagysága és a mindenki számára elérhető stabil 

internetkapcsolat biztosítása kormányzati felelősség, ezek ugyanis nélkülözhetetlen feltételei a megfelelő tanulási 

környezet kialakításának az online térben is.  

 

"It is suggested that the governments should address key issues such as class size and internet connectivity 

which are essential elements of the reconceptualized learning space" (Cahapay, 2020. 273). 

 

Az infrastrukturális gondok hátterében valószínűleg financiális okok húzódnak meg úgy az intézmények, mint 

a pedagógusok vagy a tanulók oldalán. Ennek kifejezésével sem szűkölködnek a véleménynyilvánítók. 

 

"In fact, some of them had borrowed money from their dorm mates just to sustain their necessities as well as 

buying mobile internet load to stay them connected in their continued learning tasks" (Alvarez, 

2020. 147). 

1. Humánerőforrás és tantervi implementáció 

Az intézményi humánerőforrás, oktatók, tanárok, személyzet (f = 684; ρ = 22) szignifikánsan több figyelmet 

kapott a tanulmányokban, mint maga a krízishelyzet idején közvetítendő tantervi tartalom (f = 157; ρ = 20) 

(15. ábra).  

 

15. ábra Humánerőforrás vagy tantervi tartalom a kutatásokban 

A kutatásokban a humánerőforrások digitális kompetenciái iránti érdeklődés hangsúlyosan nyilvánul meg.    

 

„While online teaching and learning is understood as enabling digital competence development, it is also 

seen as potentially creating gaps in assimilating the regular curriculum that may become visible when face-

to-face learning replaces online learning once more” (Safta-Zecheria et al., 2020. 82). 
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vagy 

 „The progression begins with ERT, then to adding basics, preparing for a full term of online delivery, and 

finally arriving at a new normal phase with improved proficiency and ability to support online delivery” 

(Hodges & Fowler, 2021. 119). 

vagy 

„From the perspective of digital competences of teachers, pupils and parents, an important issue that was 

perceived as a challenge for teachers was using software and online platforms for educational 

purposes” (Safta-Zecheria et al., 2020.79). 

 

A kérdésre, hogy melyik faktor okozott nagyobb kihívást a vészhelyzeti távolléti oktatásban, a mintába került 

tanulmányok tartalma alapján úgy tűnik, hogy a tanulói, hallgatói problémákkal küzdöttek meg 

legnehezebben a kutatások résztvevői, hiszen a „probléma” kifejezésse együttesen ezt említik leggyakrabban. 

(2. táblázat) 

2. táblázat A krízishelyzet időszakában tapasztalt kihívások rangsora a kutatásokban 

 

faktor 

gyakoriság 

(f) 

sűrűség 

(ρ) 

tanulók/hallgatók problémái 150 11 

tárgyi feltételekből adódó 

probléma 

143 11 

humánerőforrásbeli probléma 39 11 

intézményi probléma 27 11 

tantervi probléma 4 11 

 

A tanulókkal kapcsolatos problémák között a szülők informálását, a visszacsatolás nehézségeit és a tanulási 

motiváció alacsony szintjét egyaránt említik. 

 

„…informing parents about their children's progress and difficulties, encouraging parents to support their 

children accomplish learning packs, reminding parents to monitor their children during synchronous 

and asynchronous discussions, providing support to parents who have limited education on how to 

engage their children in learning, educating parents of the importance of motivating their children” (Raguindin 

et al., 2021. 434).  

vagy 

„Researchers observed that students from rural areas in all three countries were at more of a 

disadvantage in terms of the availability and reliability of the internet than their peers from large cities” 

(Khlaif, Salha, Fareed, & Rashed, 2021. 277). 

 

A rangsorban a tárgyi feltételekből fakadó nehézségeket a humánerőforrások  követik. Ez utóbbi csoportba a 

tanárokon kívül – természetesen – a vezetők és adminisztratív személyzet is beletartozik. A tanárokkal 

szembeni kihívásokat, például az időhiányt vagy a használható online tananyagok szükségleteit, valamint az ingyenes 

platformok felkutatásának bonyodalmait érzékelteti a következő két idézet. 

 

„In a similar vein, another teacher mentioned that time had come to be a significant problem in online 

teaching since it was harder to anticipate what was going to happen during class” (Safta-Zecheria et 

al., 2020. 80). 

vagy 
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"I have always struggled to find updated teaching resources, but all SCOM faculty members have helped 

me to usefree online resourcesfor student" (Smith et al., 2020. 26). 

 

Az adatok rámutatnak a tanulmányokban leggyakrabban említett online fórumokra is, amelyek teljesen 

elfoglalták a személyes érintkezés hagyományos  csatornáinak helyét az oktatásban dolgozók mindennapi 

életében. A 16. ábrán látható például, hogy a tanítási tevékenység (f = 838; ρ = 5) után második 

leggyakrabban előforduló fórum az értekezlet/találkozó (f = 419; ρ = 5). A tanórai felkészülésre vagy az 

értekezletek, szakmai megbeszélések időtartamára utaló információt az elemzett tanulmányok nem közöltek. 

 

16. ábra Az online aktivitások típusai és gyakorisága 

 

Az órarendi időpontra vonatkozó kijelentések száma pedig azt mutatja (16. ábra), hogy a tanórák kétharmadát 

(65%) órarendi időpontban (synchronous), harmadát (35%) viszont az órarendi időponttól eltérő sávban 

tartották. Az aszinkron oktatás a hallgatók autonómiáját növelheti a tanulási folyamat önirányításával és az 

ütemezés rugalmas megválasztásával (Velics, 2021. o.n.). 

 

„A higher proportion of faculty reported using synchronous video (80%), compared to asynchronous 

(prerecorded) lectures (65%) and pre-recorded video from external sources (51%)” (Johnson et al., 

2020. 13). 

vagy 

 „Most of the teachers in the three c and asynchronous tools to deliver instruction to the learners 

in the middle school settings. Typically, teachers created their asynchronous class using Edmodo or 

Google Classroom, and posted links to synchronous Zoom sessions on the class wall” (Khlaif et 

al., 2021. 275).  

 

Feltűnő továbbá, hogy az egyéb online fórumok (megbeszélés; szakmai vita) (f = 63; ρ = 5), konferenciák (f 

= 32; ρ = 4) és workshopok (f = 8; ρ = 7) említése alacsony.  

 

2. Családi háttér  

A családi háttér problémái krízishelyzet nélkül is nehezítik a gyermekek iskoláztatását. A veszélyhelyzetre 

választ adó online oktatási kihívások ezeket tovább fokozták. Erre utal, hogy a vizsgált tanulmányok harmada 

(N=8) a vészhelyzeti távolléti oktatással kapcsolatos tanulási problémákat és azok megoldásait a tanulók 

hozzátartozóival együttesen említi. (17. ábra) 
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17. ábra A tanulási problémák és megoldások megjelenése a családi háttérrel összefüggésben 

 

A családi háttérrel kapcsolatos megnyilvánulások száma tanulmányonként átlagosan 26,7 erősen szóródik (s 

= 49). A tartalmi kapcsolatok és a dokumentumokból kiemelt idézetek azonban a legégetőbb problémákat 

világossá teszik (18. ábra):  

 az otthoni internetkapcsolat hiánya/gyengeségei;  

 az IKT-eszközök hiánya;  

 a szülők otthoni munkavégzése és gyermekeik tanulási tevékenységének egyidejű volta;  

 a szülők IKT kompetenciáinak hiányosságai;  

 az iskola és a szülői ház együttműködésének nehézségei.  

 

 

                  18. ábra A családi körülmények mint a távolléti oktatás sikerességét befolyásoló tényezők 

A 18. ábra adatai szerint a vizsgált cikkek szerzői legnagyobb mértékben az online eszközök rendelkezésre állását (f = 

796; ρ = 18)  illetve a stabil internetkapcsolat hiányát (f = 227; ρ = 28) emelik ki, de a családtagok, például a szülők 

együttműködési motivációit (f = 66; ρ = 5) sem hagyják szó nélkül a távolléti oktatás sikerességének akadályai között. 

                  „Poor internet connectivity, lack of internet quota to cover the whole family, and general technical issues also             

impacted on the ability of students to participate in ERE (e.g., Race, 2020)” ((Bond, 2021. 206). 
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vagy 

 „However, vulnerable learners had experienced difficulties, especially those whose parents were 

working at home, and maybe where there are also several siblings who also studied remotely” (Bozkurt 

et al., 2020. 76). 

vagy 

 „She described one mom who, “At first ... didn’t have internet, then she couldn’t, didn’t, have a device. 

Finally, we got her a device. Now she has internet, she didn’t have a phone number, she didn’t have an email. 

I have to still help her to get all those things in place. And, and, but I haven’t been able to see the student 

on Zoom.” She also described another family whose problems were not solved by simply having 

access to her child’s school-issued tablet” (Schuck & Lambert, 2020. 8). 

vagy 

 „Therefore, to meet the fundamental goals of remote instruction, there is a need to explore how to 

shape home and school partnerships to abtain significant learning outcomes” (Raguindin et al., 2021. 428). 

 

Konklúziók 

 

A 23 tanulmány vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 154 618 szóból álló narratíva-halmaz összesen 

12 005 különféle kifejezésből építkezik, ami 70%-os nyelvi gazdagságra utal (TTR = 70%). A leggyakrabban 

előforduló kifejezéseket a 19. ábra eltérő karaktermérettel szemlélteti. 

 

 

19. ábra Az elemzett tanulmányok nyelvi jellemzői 

Tekintve, hogy a cikkek szerzőiről az elemzés során nemzeti és intézményi affiliációjuk világossá vált, az 

angol nyelv használatának szintje azonban rejtve maradt, így a 70%-os nyelvi változatosság csupán 

tájékoztató jellegű, de következtetés levonását nem teszi lehetővé. 

Az elemzés célját jelentő kutatási kérdésekre, hogy melyek voltak az online oktatásra átállás tipikus nehézségei, 

és milyen válaszok születtek az ezekből fakadó kihívásokra, a 20. ábra foglalja magában az elemzett cikkekben rejlő 

pedagógiai szempontból jelentős  akadályozó tényezőket és a vélelmezett megoldásokat.  
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20. ábra A vészhelyzeti távolléti oktatás problematikája a humánerőforrások szemszögéből 

A kapcsolódó idézetek alátámasztják az oktatáspolitika és a pedagógia halaszthatatlan tennivalóit. Rendszer 

szintű beavatkozásra van szükség a pedagógusképzés területén a tanárok IKT kompetenciáinak és online térben 

történő tanulásirányítási készségeinek fejlesztésével (Fackler & Sexton, 2020). Ugyancsak rendszer szintű 

szükséglet az oktatási, különösen a kis települések intézményeinek eszközellátottságát célzó fejlesztése (Bozkurt et al., 

2020; Schuck & Lambert, 2020). Segítségért kiált továbbá a család és iskola szorosabb együttműködését 

célzó programok kialakítása (Raguindin et al., 2021). 

 

"ERE has particularly focused on activity-based strategies" (Bond, 2021.204). 

vagy 

"The faculty respondents who left an open-ended comment suggesting other options that would 

be of assistance mentioned a need for more time to adjust to the demands of emergency remote teaching, peer 

support, and mentorship, having a plan for if a student or faculty member becomes ill, teaching 

strategies for previously hands-on subjects, subject-specific advice for teaching online, access to 

appropriate technology for themselves and students, and support for coping with acute stress" 

(Johnson et al., 2020.16). 

vagy 

"How to develop long-term online learning strategies is an important issue that institutions need to address 

to deliver sustainable and high-quality education throughout the duration of the pandemic" 

(Johnson et al., 2020.18). 

vagy 

"Most commonly, administrators commented that internal supports were being used to facilitate the 

transition including the use of instructional designers, support from digital learning centers, and 

mentorship by faculty with online teaching experience" (Johnson et al., 2020.12). 

 

A szerzők kiemelik a szakcikkek hiányosságait is azzal a felvetéssel (Bond, 2021), hogy a jövőbeni publikációk 

tartalmazzanak a tanulmányok tartalmával kapcsolatos minden releváns információt, mint például a kutatási 

adatgyűjtés ideje és intervalluma vagy a minta nagysága. 
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Absztrakt: 2020 tavaszán, amikor a világ a Covid-19 pandémia megpróbáltatásaival birkózott, egyének és 

közösségek kerültek újszerű helyzetbe és kényszerültek helytállni a megváltozott körülmények között is 

családtagként, munkatársként, emberként. Az egyetemi távolléti oktatás első féléve során szerzett 

benyomások alapján indult el az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézetében egy újszerű 

kezdeményezés, mely rövid idő alatt felkeltette a közművelődési szakma figyelmét és jó gyakorlatként került 

országos bemutatásra. A szombathelyi közösségszervezés BA szakos hallgatók learning by doing jellegű 

bevonásával a Közösségszerelő Műhely programsorozat egyaránt szolgálta a pályára való felkészülést, és a 

hallgatói-oktatói közösség együtt tartását és megerősítését a digitális oktatás időszakában.  

A tanulmány ennek a kezdeményezésnek az elemzésével kíván további fejlesztésekre és gondolkodásra 

ösztönözni annak érdekében, hogy a rendkívüli helyzetben megtapasztalt, a korábbi időszakhoz képest 

újszerű, de egyben szokatlan megoldások a közművelődési szakma gyakorlatába beépülhessenek. 

A tanulmány a 2021 májusában lezajlott Qualtrics kérdőíves kutatásra épít, melyet a projekt 

megvalósítási munkáiban résztvevő két évfolyam hallgatói teljes létszámban töltöttek ki. A kutatást az ELTE 

PPK KEB 2021/216 számon engedélyezte. A vizsgálat célja az volt, hogy felmérje a közösségszervezés terén 

a Covid-19 világjárvány alatt használt digitális megoldások használati értékét, alkalmazhatósági és fejlesztési 

lehetőségeit. Ez utóbbi részeként került sor a programsorozat SWOT analízisére.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a kezdeményezés a közösségerősítés és a szakmai 

kompetenciafejlesztés terén váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A szervezők irányából a team munkában 

való jártasság növelése és az új szakmai ismeretek  révén a pályaorientációt segítő jelleg kapott pozitív 

értékelést. Az online megvalósítás, a digitális közösségszervezés felé elmozdulás kétféle megítélése egyrészt 

mutatja a benne rejlő potenciált, de felhívja a figyelmet a lehetséges buktatókra. A digitális közösségszervezés 

a szakmafejlődés egyik iránya lehet, ha a szervezők figyelembe veszik az online megvalósításból fakadó 

járulékos nehézségeket, mint a technikai akadályok, résztvevőkkel kapcsolatos bizonytalanság, adatkezelés, 

illetve az online környezetben elhangzó vélemények és gondolatok közlésekor a biztonságérzet sérülése.  

 

Kulcsszavak: digitális közösségszervezés, SWOT analízis, team munka, learning by doing 
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A Közösségszerelő Műhely bemutatása 

 

Az egyetemi ifjúsági életszakasz egyik legmeghatározóbb élménye a szociális tanulási folyamat (Zsolnai, 

2014; Kozma, 1999) részeként definiálható intenzív személyes közösségi részvétel. A koronavírus járvány 

miatt elrendelt távolléti oktatás során világszerte érzékelhetővé vált, hogy a hallgatók nehezen élték meg 

ezen korábbi társas személyes kapcsolatoknak az eltűnését (Gyarmathy, 2021a). Ennek a mindenki számára 

nehéz időszaknak a kihívásai és az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének időszerű fejlesztési 

terve egy pontban összeért. A közösségszervezés BA szak szombathelyi képzési helyszínén voltak már arra 

kezdeményezések, projektfeladatok, hogy a hallgatók közösségi összetartozását erősítsük, ezek azonban 

egyedi alkalmak voltak. A távolléti oktatás időszaka azonban olyan pszichés helyzetet eredményezett, ahol 

hallgató és oktató egyaránt hiányként és stresszfaktorként élte meg a kapcsolódási lehetőségek órákra és 

feladatokra korlátozódását (Gyarmathy, 2021a). Egy ötlettől vezérelve a 2020. őszi félévben az egyik 

kurzusomon kezdtem el megvalósítani egy olyan programsorozatot, mely dupla célkitűzéssel mind az 

intézet, mind a hallgatók érdekeit szolgálta, a kezdeményezésnek a Közösségszerelő Műhely nevet adtam. A 

megvalósítás az akkor másodéves hallgatókkal a Közösségek működési mechanizmusai II. kurzus keretén 

belül történt, ugyanis mind óraszámban (heti 3 óra), mind tematikában is megfelelt a célkitűzésnek. A 

programtervezés jelenléti oktatás keretében kezdődött, de az ELTE egyetemi szabályozás már ekkor sem 

engedte a személyes részvétellel történő programok megvalósítást, így az első perctől kezdve online 

rendezvény megvalósítására készültünk. A hallgatók az őszi félév során egy digitális szakestet és három 

oktatói-kutatói élménybeszámolót középpontba állító estet terveztek (1. ábra), de végül annyira bevonódtak, 

hogy öt esemény valósult meg, mert még a vizsgaidőszakban is igényelték a találkozást. A munka a tavaszi 

félévben folytatódott a Kommunikáció elmélete és gyakorlata II. kurzus keretében (heti 3 óra), ahol az 

elsőéves hallgatók vették át a KM programsorozat megvalósításának feladatait. Ők két kerekasztal-

beszélgetést és egy játékos szakestet szerveztek (2. ábra). Mindkét félévben a digitális oktatás egyetemen 

elérhető eszközei és felületei jelentették az alapot (MS Teams, Canvas), e mellé becsatolva olyan a weben 

elérhető játékokat és felületeket, melyek alkalmasak voltak egy digitális közösség megteremtésére és 

megmozgatására (3. ábra).  

 

 

1. ábra Meghívó az oktatói-kutatói élménybeszámolókra az ország ábrázolásával, kézzel festette Molnár Vivien 
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2. ábra Szakest meghívó digitális tervezéssel, készítette Sztojkó Szonja 

 

 

3. ábra A szakest játékmesterei munka közben: csak a fénykép elkészülésének ideje alatt nem tartva a járvány miatt elrendelt 

biztonsági távolságot, egyébként magányosan a képernyőn keresztül irányítva a játékot. (Saját fotó, csoportképen jelenlévők: 

Antal Dániel, Erényi Dorottya, Takács Róza Csenge, Ugranyecz Anett, Varga Júlia. egyedül: Gyergyák Krisztina Dorina) 

 

A hallgatók számára a munka újszerűnek és összetettnek bizonyult, több szempontból is nehezebb feladat 

volt számukra, mint egy szemináriumi témakörből prezentációt készíteni vagy egy beadandót megírni. 

Kihívást jelentett, hogy a munka minden fázisát (tervezés, hirdetés, lebonyolítás, értékelés) órai keretek 

között a hallgatók végezték, az oktató a háttér biztosításával, szakmai támogatással, útmutatással segítette a 

folyamatot, mintegy intergenerációs tőkeforrásként szolgálva (Bacskai, 2020) a projektalapú 

kompetenciafejlesztés során (Lehoczky, 1997; Pálvölgyi, 2019). Az időpontok rögzítése után a tervezés 

közös munkával zajlott, mindenki önként vállalva abban a részfeladatban teljesedett ki, amiben erősnek 

érezte magát, de látta és beleszólhatott mások feladataiba. A tanulói szocializáció konstruktivista 

megközelítését követve a javaslatok, módosító ötletek, mérlegelések és egymásra reflektálódás egy korábban 

kevésbé hangsúlyos, szokatlan helyzetet teremtettek (Pusztai, 2020). Mindenki felelős volt valamiért, de az 

egészért is, és mivel a programok túlmutattak az előadótermi kereteken, komolyabban vették. A döntéseket 

közösen hozták, de a javaslatokat nem hatalmi szóval, hanem szakmai érveléssel lehetett elfogadtatni, volt, 

hogy szavazásra is sor került.  

A learning by doing, cselekvés általi tanulás szakmai tapasztalatszerzésben való alkalmazhatósága a piac 

érzékeny területeken – mint a pénzügy-gazdálkodás (Bradshaw & Harvey, 2017; Johnson, 2013), és a 

műszaki felsőoktatás (Samy & Savic, 2019) – evidenciának számít, használata a pandémia időszakában a 

felsőoktatás további területein (Hast, 2021), illetve a világ jövőjén gondolkodva a társadalmi átalakulással és 

az élethosszig tartó tanulással összefüggésben is megjelenik (Fleener & Barcinas, 2021). Oktatóként a learning 

by doing, cselekvés általi tanulás, a hallgatók közösségi részvételén alapuló szakmai fejlesztő munka területén 
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- a Berzsenyi Rádió1 2005-2013 közötti főszerkesztői és újságíró szakirányos oktatói feladatai során értékes 

és tanulságos tapasztalatokat szereztem. A Közösségszerelő Műhely felépítése ezen tapasztalatokra alapozva 

indult, adaptálódva a körülményekhez és az idővel megváltozott egyetemi és hallgatói elvárásokhoz. Tudtam, 

hogy nem rövidíthetem le a folyamatot és nem mondhatom meg a szerintem jó megoldást; ezt a csapatnak 

kell kidolgoznia és a dolgoknak idő kell mire kiforrják magukat (Velics, 2008). Amit viszont a pandémia és 

a távolléti oktatás első nehézségeit érzékelve mindannyiunk számára célként fogalmaztam meg: a 

Közösségszerelő Műhely legyen egy olyan hely, ahol a hallgatók nyitott és támogató oktatási légkörben, 

védett környezetben próbálhatják ki ötleteiket, olyan határokat léphetnek át, és olyan területeken 

próbálhatnak ki újításokat, melyre a munkahelyeken nem, vagy csak korlátozottan lenne lehetőségük. A team 

munka során az egymásért és a közös tevékenységért vállal felelősség, a minőség iránti érzékenység, a 

részletekre kiterjedő elemző látásmód mind olyan tulajdonság volt, melynek erősödése már egy félévnyi 

munka során is megmutatkozott. 

  

A kutatás módszere 

 

A programsorozat két féléve során benyomásként már tapasztalható volt a hallgatók elégedettsége, az, hogy 

jól érzik magukat a Közösségszerelő Műhely programokban. Ugyanakkor nem lehetett nem észrevenni, hogy 

a dolog a pandémia elhúzódásával kezd kifáradni, talán személyes, talán strukturális okok miatt, ezért a 

kérdőíves kutatás egy részében arra kértem a hallgatókat, hogy a SWOT analízis négy részterületének 

megfelelően írják le, miben látják a programsorozat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és kritikus 

pontjait.2 Az áttekintés lehetőséget adott annak megértésére, hogy az elégedettség mire terjed ki, és a 

folyamat milyen csoportszintű és személyes változásokat indukált. Részben oktatói visszajelzésként, részben 

pedagógiai megfontolásból és a jövő félévek tervezhetősége szempontjából is érdekelt a „nagyobb kép”, 

hogy van-e további létjogosultsága ennek a kezdeményezésnek intézetünkben, mit érdemes megőriznünk és 

milyen irányban érdemes változtatnunk.  

Hasonló céllal már 2020. januárban hallgatói visszajelzéseket gyűjtöttem e-mailen tizenegy nyitott 

kérdésben, melyek hosszabb szöveges reflexióra adtak lehetőséget. Ezt követően 2021 májusában az ELTE 

PPK KEB 2021/216 számon engedélyezett fent említett Qualtrics kérdőíves felmérés és SPSS 

adatfeldolgozás valósult meg. Tágabb kontextusban a felmérés a közösségszervezés terén a Covid-19 

világjárvány alatt használt digitális megoldások használati értékét, alkalmazhatósági és fejlesztési lehetőségeit 

célozta. A kutatásban a két félév programjait szervező és lebonyolító két évfolyam teljes létszámban elérhető 

volt: a II. évfolyamon 16 fő, az I. évfolyam 10 fő töltötte ki az online kérdőívet.  

A felmérés három területre (kompetenciafejlesztés, SWOT analízis, digitális közösségszervezés) 

összpontosított és 17 kérdésre irányult. A kutatás eredményeiből jelen tanulmány a SWOT analízis 

eredményeit mutatja be olyan formában, hogy azok a tágabb közművelődési szakma szereplői számára is 

releváns tartalmakat közöljenek.  

                                                 
1 A Berzsenyi Rádió a szombathelyi felsőoktatási intézmény (NYME-SEK) egyetemi rádiója volt, akkor a 
Kommunikáció és médiatudomány BA szakos hallgatók adták a bázist, de önkéntesként más szakos hallgatók is 
becsatlakozhattak. A három évfolyam nem csak felsőbb évfolyamos újságíró szakirányos kurzusok keretében 
működtette a rádiót, hanem, aki kedvet érzett, akár elsőévesként már becsatlakozhatott a neki tetsző műsor gyártási 
munkáiba, így biztosítottuk a műsoroknak a tovább élését, és a hallgatók „keverését”, mely gyorsan együttműködő 
közösséget teremtett. 
2 A SWOT analízis kérdései külön-külön a következő formában jelentek meg a kérdőíven:  

„A következő részben a Közösségszerelő Műhely programsorozat mint innovatív gyakorlat hatékonyságvizsgálatára 
kerül sor.  
SWOT analízis segítségével mérje fel a Közösségszerelő Műhely programsorozatot! Válaszait, kérem, mondatokban 
fogalmazza meg! 
Melyek a Közösségszerelő Műhely programsorozat erősségei? 
Melyek a Közösségszerelő Műhely programsorozat gyengeségei? 
Melyek a Közösségszerelő Műhely programsorozat lehetőségei? 
Melyek a Közösségszerelő Műhely programsorozat „veszélyei”, kritikus pontjai?”  
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A SWOT analízis mint mérőeszköz 

 

A SWOT analízis napjaink talán legismertebb és legjobb üzleti elemzési módszere, széles körben 

alkalmazzák a szervezetfejlesztésben, projektmenedzsmentben, stratégiai menedzsmentben, marketingben, 

vállalkozás- és vállalatirányításban (Kotler, 2001; Tschappeler & Krogerus, 2012), alkalmazása a pandémia 

időszakában a közép- és a felsőoktatási folyamatokban is előtérbe kerül (Kaya, 2021).  

Egy olyan stratégiai tervezési technika, amely segít meghatározni a cég/termék/személy gyengeségeit, 

erősségeit, lehetőségeit és veszélyeit, magyarul GYELV analízis néven is ismert. Alkalmazásának előnyei 

közé tartozik, hogy gyorsan, egyszerűen kivitelezhető, átlátható képet ad a vizsgált szervezet jelenlegi 

állapotáról és általa kijelölhetővé válnak a fejlesztési irányok. Az eredmények segítenek megérteni a szervezet 

külső- és belső erőforrásait, tartalékait, a fenyegető kulcsproblémákat. A szervezet döntéshozói számára 

komplex képet mutat, megmutatja merre érdemes az erőket összpontosítani és haladni, és merre nem. A 

mátrix négy területe jól különválasztva rögzíti a figyelemre érdemes tényezőket, és könnyen olvasható 

eredményt ad. Általában a pozitív tulajdonságok azok, amelyek elégedettségre adnak okot és megőrzendőnek 

számítanak, ezekre lehet támaszkodni a jövőben is. A negatív tulajdonságok akadályozzák a folyamatot: ha 

a szervezetnek közvetlen ráhatása van, akkor képes kedvező irányba fordítani de legalább minimalizálni ezen 

hatásokat, ha külső okokból adódnak, akkor figyelemmel és felkészültséggel lehet csökkenteni a közvetlen 

káros hatást. A SWOT analízis segítségével tervezhetővé válik az erőforrások felhasználása, a beavatkozások 

optimalizálhatók. A prioritások kijelölése az erőforrások figyelembe vételével (pénz, idő, munkaerő) 

történik: pl. a legnagyobb hatást keltik, sürgősek, gyorsan végrehajthatók, stb.  

 

A Közösségszerelő Műhely SWOT analízisének eredményei 

 

A kérdésekre adott válaszokat elolvasva, a szövegből kisebb egységeket azonosítottam, kulcsszavak köré 

rendeztem, majd ezekből a kulcsszavakból még egy szűrés révén kategóriákat alakítottam ki. A könnyebb 

áttekinthetőség kedvéért rögtön az alfejezet elején szeretném megmutatni a SWOT mátrixot, ami e folyamat 

révén alakult ki (4. ábra), majd szövegesen is kifejtem, hogy az egyes mezőkben milyen tényezőket sikerült 

azonosítani, és zárójelben jelzem, hogy az egyes kategóriákhoz mennyi szövegegységet lehetett társítani. 

 
 

pozitív negatív 

b
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Erősség: 

Használati érték – fejleszt (17) 

Team munka (14) 

Közösségépítő jelleg (10) 

Online plusz (8) 

Pályaorientáció (5) 

Használati érték – minőségi 

szabadidő (5) 

Gyengeség: 

Online megvalósítás – szervezői 

nehézség (10) 

Passzív résztvevők (8) 

Online megvalósítás – 

személytelen (6) 

IT problémák (6) 

Belső, zárt esemény (3) 
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Lehetőség: 

Eredeti cél követése (11) 

Növekedés (11) 

IT plusz (5) 

Személyes jelenlétre átállás (4) 

„Safe place” (3) 

Veszély: 

Fáradtság (7) 

IT technika, online megvalósítás 

(6) 

Sérül a „safe place” (5) 

Résztvevők (4) 

4. ábra A Közösségszerelő Műhely SWOT-analízise (zárójelben az említések száma) 
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A Közösségszerelő Műhellyel kapcsolatban erőségként hat faktor került azonosításra, ezek közül kiemelkedő 

volumennel jelent meg, hogy ez a tevékenység sokrétű fejlesztést tesz lehetővé mind a szervezői mind a 

befogadói, résztvevői oldalon. A távolléti oktatás időszakának egyik jellegzetessége is megerősítést nyert, 

miszerint „előtérbe került az önálló és társas tanulás, a pedagógus-diák kapcsolat a partneri viszony irányába 

tolódott el” (Gyarmathy, 2021b). A szervezők irányából a team munkában való jártasság növelése és az új 

szakmai ismeretek  révén a pályaorientációt segítő jelleg, míg a részvevők irányából a minőségi szabadidő 

eltöltési lehetőség került megfogalmazásra. Mindemellett a válaszokban a programsorozat közösségépítő 

jellege és az online megvalósítás pozitív oldala is említésre került, miszerint a pandémia időszakában is 

tudtunk kommunikálni és a programsorozat a felgyűlt feszültségek oldásában is segített. 

 Használati érték – fejleszt (17):  

o szervezők esetében: kreativitás, hatékonyság, felkészülés, probléma megoldás, határidő, 

szervezés, precizitás, határaink megismerése 

o résztvevők esetében: tudásbővítés 

 Team munka (14):  

o szaktársak/csapat összetartása, csapatmunka, együttműködés 

o együtt gondolkodás, vélemények megosztása 

 Közösségépítő jelleg (10):  

o összehozza az embereket, hallgatókat és oktatókat egyaránt 

 Online plusz (8):  

o nehéz időszakban is tudtunk kommunikálni, segít levezetni a feszültséget 

 Pályaorientáció (5):  

o segíti a pályára készülést, új szakmai ismeretségek alakulnak 

 Használati érték – minőségi szabadidő (5):  

o szórakoztat, kikapcsol, változatos témák 

o „közösségi esemény és egy gyakorlatias edukációs program” 

A Közösségszerelő Műhellyel kapcsolatban gyengeségként minden kategória egy irányba mutat, az online 

megvalósításhoz köthető. A könnyebb értelmezés miatt nem vontam össze egy kategóriába, így jobban 

látható, hogy az online rendezés milyen részterületekre fejtette ki negatív hatását. Az idő előrehaladtával a 

szervezők oldaláról a pandémiás időszak és a távolléti oktatás együttesen teherként jelentkezett. A szervezők 

oldaláról kezdett megmutatkozni, hogy a távolléti oktatás személytelensége közepette nehezebb 

kezdeményezni és elérni az egyforma bevonódást a munkába. A résztvevőkkel kapcsolatban a szervezők 

nehézségként élték meg, a passzivitást (ott vannak, de csak hallgatódznak, nem kérdeznek, nem beszélnek), 

illetve hogy teljesen kiismerhetetlen a résztvevői szándék, a részvételi visszajelzések sporadisztikus volta 

miatt sosem lehetett tudni, hogy mire készüljenek, lesznek-e érdeklődők, vagy úgymond hiába dolgoztak. 

 Online megvalósítás – szervezői nehézség (10):  

o a távollét nehezít, fásultság és passzivitás mindkét oldalról 

o nehéz kezdeményezni, nem egyenlő bevonódás és feladatvállalás 

o időnyomás: vontatottság, holt idő a program lebonyolításban, határidő 

 Passzív résztvevők (8):  

o kevés jelentkező/kérdező, visszajelzések hiánya 

 Online megvalósítás – személytelen (6): 

o „személytelen, mert csak online” 

 IT problémák (6):  

o túlterhelt rendszer, gyenge internet 

 Belső, zárt esemény (3):  

o nem jut túl az egyetem falain, kevés résztvevőt vont be 
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A Közösségszerelő Műhellyel kapcsolatban lehetőségként két irány bontakozik ki. Az egyik az eredeti 

célkitűzésnek megfelelően a belső közösség építésére irányul, a másik viszont az ebből a körből való kilépés 

és növekedés irányába mutat. A megvalósítás formájaként a hibrid megoldás tűnik vonzónak, a jelenléti 

esemény online közvetítéssel összekapcsolva látszólag egyértelműen mindkét forma előnyeit ötvözné, nem 

szabad azonban megfelejtkezni az ebből fakadó várható hátrányokról vagy nehézségekről sem. Az online 

megvalósítás, a felvételek rögzítése, archiválása és terjesztése a GDPR szempontjából adja fel a leckét, 

továbbá az erősségek után a lehetőségek mezőben is újra megjelenő „safe place” azaz biztonságos környezet 

érzet is sérülhet.  

 Eredeti cél követése (11):  

o hallgató és oktató összetartozás erősítése, új kapcsolatok kialakítása 

o ismeretterjesztés, tudás- és készségfejlesztés 

 Növekedés (11):  

o terjeszkedés: más egyetemek, középiskolák, civil szervezetek felé 

o több alkalom, új elemek, erősebb ELTE és PPK kapcsolódás 

o hagyományteremtés 

 IT plusz (5):  

o hibrid esemény felé mozdulni, IT eszközök végtelen lehetőséget adnak 

o felvételt rögzíteni és így a tapasztalatokat átadni 

 Személyes jelenlét (4):  

o átállás a helyzet enyhülésével 

 „Safe place” (3):  

o biztonságos közeg a témák megvitatására, véleménynyilvánításra, magunk között vagyunk 

 

A Közösségszerelő Műhellyel kapcsolatban veszélyként, kritikus pontként került azonosításra a gyengeségek 

között is megjelenő fáradtság, illetve azok a problémák melyek az online megvalósításhoz köthetők: 

adatkezelés, „safe place” sérülése, trollok megjelenése. Ezen problémák egy része figyelmes szervezéssel 

elkerülhető, valószínűsíthető, hogy a személyes oktatásra való visszatéréssel a szervezői kör kifáradása és az 

online (nem!) jelenlét miatti konfliktusok rendeződnek, kellő kreativitással a programok is megújulhatnak. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos teendőkhöz hozzá kell szokni, a közművelődési szakma rutinjaként úgymond 

velünk fog maradni, hogy a GDPR nyilatkozatokat be kell gyűjteni, az erre való előzetes felkészülés, 

tájékozódás hallgatóként nem felesleges. Más jellegű problémát jelent a rendezvények külső körben történő 

hirdetése esetén az a bizonytalanság, melyet a felbukkanó jó vagy kevésbé jó szándékú látogatók okozhatnak. 

Akár a legjobb szándékú, de külsős résztvevők esetén is indukálódhat az az érzés a résztvevőkben, hogy 

„nem mindegy mit mondok, inkább nem mondom, abból nem lehet baj”, vagyis az erősségként jelzett „safe 

place” sérül. A szándékosan provokatív vagy romboló hatású személyek megjelenése az online is 

rendelkezésre álló rendezvényeken és közösségi programokon határozott technikai megoldásokkal 

kezelhető, de erre is előre kell gondolni, készülni. 

 Fáradtság (7):  

o elfogy a szervezői lendület, feladatként megélés, konfliktus a közösségen belül, tervezett 

program elmaradása 

o izgalmasabb témák, „játék: jó buli, de online értelmetlen” 

 IT technika, online megvalósítás (6): 

o adatkezelés, hálózati túlterheltség, online nem olyan az élmény 

 Sérül a „safe place” (5): 

o beszélgetés rögzítése, hívatlan vendég, nem publikus információk kiszivárgása, tabu témák 

negatív következménye 

 Résztvevők (4):  
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o kevés résztvevő, csak megfigyelő, nem jelez vissza 

o online jött, személyesen nem biztos, hogy jön 

 

Következtetések, fókuszpontok a jövőre 

 

A SWOT mátrix négy mezőjének áttekintése után bemutatom azt a néhány pontot, melynek 

továbbgondolása előre viheti a folyamatot (5. ábra).  
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Lehetőség: 

Eredeti cél követése (11) 

Növekedés (11) 

IT plusz (5) 

Személyes jelenlétre átállás 

(4) 

„Safe place” (3) 

Veszély: 

Fáradtság (7) 

IT technika, online megvalósítás 

(6) 

Sérül a „safe place” (5) 

Résztvevők (4) 

 

5. ábra A Közösségszerelő Műhely SWOT analízise – értékelés és stratégiai fókuszpontok (zöld: megőrizni, piros: csökkenteni, 

kék: figyelemben tartani, sárga: választani) 

 

Az eredeti célkitűzés szerint a programsorozat az ELTE PPK PPI hallgatói és oktatói körét szerette volna 

közösséggé formálni, de egy év működés után a szervező hallgatói csoportban hangsúlyosan megjelent az 

igény a növekedésre. A lehetőségek között egyenrangúan jelenik meg két kategória: az eredeti cél követése 

és a növekedés. Az eredeti cél követésében benne van minden, amit a programsorozat kezdetekor reméltünk: 

hogy ez a miénk, hogy szeretnénk, ha ez az összetartozás erősödne, ez egy „safe place” ahol a témák 

megvitatására egy biztonságos belső környezet jön létre. Ha a növekedést választjuk, akkor abban benne 

van, hogy egy nagyot lépünk előre, és a szervező hallgatók a visszajelzések alapján szívesen megugornák ezt 

a lehetőséget. Az egyetemek, középiskolák és civil szervezetek felé nyitással a programsorozat több 

résztvevőt vonzana, hiszen tartalmában ezek a rendezvények akár a külső résztvevők számára is értékesek 

lehetnek. De az is benne van, hogy ezzel jönnek olyanok, akik nem a mi belső köreinkhez tartoznak, hogy 

kilépünk az egyetem biztonságos környezetéből, és sérül a „safe place”. Ha a beszélgetések rögzítésre 

kerülnek, mert archiváljuk és meg szeretnénk osztani másokkal is, akkor fokozottan figyelni kell az 

adatvédelemre, és mélyebben meg kell érteni a GDPR előírást és alkalmazási szabályait. Nem segíti a 

demokratikus közösségi részvételt, ha a növekedés révén létrejövő vegyes közönségben a résztvevőknek az 

az érzése, hogy nem mondhatnak el mindent, mert hátha valami negatív következménye lesz annak, amit 
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mondanak, ha van bennük valami félsz. A nyílt, őszinte kommunikáció és az online világ összeegyeztethető, 

de társadalmi szinten van még mit tanulni, hogy az egyének komfortosan érezzék magukat ebben a 

helyzetben. Közösségszervezőként világos részvételi szabályokkal, előzetesen közzétett netikettel és 

határozott irányítással lehet támogatni a folyamatot.  

A zölddel jelölt tényezők azok, amelyeket függetlenül attól, hogy melyik utat követjük érdemes 

megőrizni. A Közösségszerelő Műhelynek van egyfajta használati értéke: fejleszti a hallgatókat, a team 

munka felé irányítja a hallgatókat, érezhetően jelen van a közösségépítő jelleg és ráadásul ez egy biztonságos 

hely. Én ezeket fontos pozitívumnak gondolom. Ugyanakkor, amit figyelembe kell vennünk (kékkel jelölt), 

mert nehézséget okozhat a következő időszakban, ha ezt a dolgot folytatjuk, hogy az online megvalósításba 

bele lehet fáradni. Lehet, hogy ad egy új lendületet, ha a személyes jelenlétre átállunk, de ott marad a kérdés, 

hogy mit csináljunk a résztvevőkkel, ha nem jönnek, ha passzívak, ha nem azt csinálják, amit várunk, mert 

nem szólal meg, nem kapcsol kamerát, stb. Tehát a hibrid megvalósítás során lesznek olyan dolgok, melyeket 

már a tervezés során erősen észben kell tartani. Számítanunk kell arra, hogy el kell dönteni, melyik (sárgával 

jelölt) célt követjük, az eredeti célt vagy a növekedési célt.  A kettőt együtt nem lehet, az minden üzleti logikát 

nélkülözne, ha a kettőt együtt próbálnánk megvalósítani. Vagy maradunk belső, viszonylag zárt körben, 

szakmai körben, vagy pedig növekedünk és rendezvényszervezésben akár a városi szervezeteknek is 

konkurenciát jelentünk. Én a tanulmány írásakor azt gondolom, hogy érdemes a szakmai fejlesztő célt szem 

előtt tartani és a „safe place” jellegét megőrizni a dolognak. Az eredeti célt követését látom megoldásnak 

azzal a változtatással, hogy az erősítésben a növekedésben a szakmai partnerek felé nyitnék, – de pontosan 

az egyetemisták gondolatszabadságát és lelki komfortját megőrzendő – nem nyitnék globálisan a bárki jöhet, 

bárki bármikor bármiben részt vehet irányába.  

 

Összefoglalás 

 

A Közösségszerelő Műhely programsorozat a 2020. őszi félévben kezdődött, az ELTE PPK PPI 

szombathelyi projektjeként. A kurzushoz kötött tevékenység a hallgatókat valós gyakorlati helyzetbe hozta, 

nem beadandók, hanem „tétre menő” gyakorlati feladatok megvalósításával lehetett eljutni a kurzus 

teljesítéséhez. A kezdeményezés révén a távolléti oktatás megváltozott körülményei között elkezdődött az 

intézeti célkitűzés megvalósítása – a közösségszervezés BA szakos hallgatók révén egy közösséggé kapcsolni 

össze az oktatókat és a hallgatókat. A programsorozat minden munkafázisát hallgatók végezték, önkéntesen 

vállalva egy-egy terület gondozását. A hallgatók részben kihívásként élték meg ezt a feladatot, másrészt 

azonban egy idő után nagyon elkezdtek őket motiválni és inspirálni az, hogy látták, hogy ennek a 

tevékenységnek külső szemlélő számára is van értelme (lsd. médiamegjelenések). A programsorozatot 

szervező évfolyamok megkérdezésével rendelkezésre álló hosszabb szöveges reflexiók és a 2021 májusában 

lezajlott kérdőíves kutatás és adatfeldolgozás azt mutatta, hogy a közművelődési szakma utánpótlás képzése 

révén és gyakorlati szakmafejlesztés területeken van haszna ennek a tevékenységnek.  
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Médiamegjelenések 

Előzetes és programajánló cikkek  

Vas Népe nyomtatott és online: 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erdekes-temakat-kinal-a-kozossegszerelo-muhely-cimu-

programsorozat-4401061/ 

ELTE PPK hírlevél, facebook 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erdekes-temakat-kinal-a-kozossegszerelo-muhely-cimu-programsorozat-4401061/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erdekes-temakat-kinal-a-kozossegszerelo-muhely-cimu-programsorozat-4401061/
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Esemény visszhangja:  

Nemzeti Művelődési Intézet: 

https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/kozossegszerelo-muhely/ 

Szombathelyi Televízió – Műhely című műsora: 

http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2020-november-10 

Nemzeti Művelődési Intézet: Közművelődés „ON”-LINE – közművelődési jó gyakorlatok 7. adása, 2021. 

április 28.: https://www.jogyakorlaton.hu/ 

  

https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/kozossegszerelo-muhely/
http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2020-november-10
http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2020-november-10
http://www.sztv.hu/muhely/muhely---2020-november-10
https://www.jogyakorlaton.hu/
https://www.jogyakorlaton.hu/
https://www.jogyakorlaton.hu/
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FIZIKAI AKTIVITÁS, NYUGALOMBAN TÖLTÖTT IDŐ ÉS JÓLLÉT ÉRZÉS A 

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN A COVID-19 MÁSODIK ÉS HARMADIK 

HULLÁMA SORÁN ELRENDELT TÁVOKTATÁSI IDŐSZAKBAN. 

1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs 
2 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógia és Pszichológia Kar, Sporttudományi Intézet, 

Szombathely 
3 Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Budapest 

4 Széchényi István Egyetem, Testnevelési és Sportközpont, Győr 

zsbkatona@googlemail.com  

 

Absztrakt: Bevezetés: A SARS-CoV-2 világjárvány idején Magyarországon a középiskolai oktatás távoktatás 

formájában zajlott. A csökkent fizikai aktivitás és az inaktív viselkedésmódok növekedése az elhízás, a 

cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatához vezethet a gyermekeknél.  

Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük a fizikai aktivitás, a képernyő előtt töltött idő, az alvás időtartama 

és a közérzet változásait serdülőknél és fiatal felnőtteknél a magyarországi világjárvány alatt. 

Anyag és módszerek: 37 magyarországi város 66 állami iskolájának 2509 középiskolás diákja (N = 

2509). A fizikai aktivitást a HBSC és YRBSS felméréseken alapuló online önbevallásos kérdőív segítségével 

végeztük. A résztvevők nemek és korcsoportok szerinti különbségeit a szociodemográfiai és antropometriai 

adatokban kategorikus változók esetében a khi-négyzet (ᵡ2) teszt segítségével elemeztük. A 

korcsoportonkénti és nemenkénti különbségeket a fizikai aktivitás, az alvási idő és a képernyő előtti és alatti 

zárás alatti idő tekintetében a Kruskall-Wallis-módszerrel elemeztük, és a 0,05-ös p-érték statisztikai 

szignifikanciát jelentett.  

Eredmények: A kohorsz többsége kevesebb fizikai aktivitást jelzett; az egészségi állapot értékelése 

romlott, az aerob és izomerősítő típusú gyakorlatok szignifikánsan csökkentek; az alvás időtartama és a 

képernyőidő nőtt a távoktatás alatt. 

 

Kulcsszavak: fizikai aktivitás, alvásidő, mozgásszegény életmód, koronavírus 
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Bevezetés 

 

A 2019-es koronavírus járvány (COVID-19) mély egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményekkel 

járt. A járvány világszerte megszakította a szokásos napi életritmust: így a jelenléti tanítást a gyermek és 

serdülőkorúak körében, illetve minden korosztályban, a veszélyeztetettség mértékétől függően (Rundle, 

2020). Ami a fizikai aktivitás napi elvárt követelménye mind a gyermekek, mind a serdülők (5–17 éves) 

számára - legalább 60 perc közepes intenzitású fizikai aktivitás jelentősen csökkent (King, 2020).  A fizikai 

aktivitás, az ülő helyzetben töltött idő és az alvási ajánlások betartásának előnyei egymástól függetlenül 

fontos elemei (Carson, 2016), az optimális egészségi állapot megtartásának (Poitras, 2016). A fizikai aktivitás 

megfelelő kombinációi (mármint a fent említett három elem) nagy jelentőséggel bírhatnak az optimális 

egészség megőrzésében a fejlődés korai éveiben. Hasonlóképpen Saunders és munkatársai (2016) 

beszámoltak arról, hogy a 24 órás mozgásszabályoknak (magas fizikai aktivitás / magas alvás / alacsony ülő 

magatartás) megfelelő gyermekek és fiatalok általában kedvezőbb adipozitási és kardiometabolikus 

mutatókkal rendelkeznek, összehasonlítva azokkal, akik nem teljesítik ezeket az ajánlásokat.  A jelenlegi 

bizonyítékok azt mutatják, hogy a 24 órás perióduson belüli mozgással kapcsolatos magatartás összetétele 

fontos következményekkel járhat az egészségre minden életkorban, és hogy a jelenlegi 24 órás 

mozgásirányelvek teljesítése számos kívánatos egészségügyi mutatóval jár együtt a gyermekek és a fiatalok 

körében (Guerrero, 2020). A COVID-19-hez kapcsolódó korlátozások azonban valószínűleg súlyosbítják a 

jelenlegi, egyébként sem kedvező népegészségügyi helyzetet. Számos tanulmány számolt már be Kanadában 

(Moore, 2020), Kínában (Xiang, 2020), Olaszországban (Pietrobelli, 2020), Horvátországban (Zenic, 2020) 

és Spanyolországban (López-Bueno, 2020) a fent említett jelenségekről, ez a tanulmány pedig 

Magyarországról mutat be hasonló adatokat. 

Jelen a tanulmánynak célja, hogy bemutassa és értékelje a magyar serdülő és fiatal felnőttek (középiskolások) fizikai 

aktivitási, közösségi együttlét, alvási és életmód szokásainak megváltozását a pandémia előtt és alatt.  

 

Anyag és módszerek 

 

Magyarországon élő középiskolás tanulókat vizsgáltunk 37 város 66 köznevelési intézményében (N=2513; 

57% leány). Átlagéletkoruk (17,27±1,3) év volt. A fizikai aktivitást „Health Behaviour of School-aged Children 

(HBSC) és a Centers for Disease Control Youth Risk Behavior Survey” önbevallás alapján online kérdőíves 

módszerrel végeztük. A kérdőíveket a kutatásban résztvevők a COVID-19 pandémia második és harmadik 

hullámai során, 2021-ben töltötték ki. Ebben az időszak a közoktatás távoktatás formájában zajlott 

Magyarországon. 

Az adatokat a Statistica for Window’s 13.2. programcsomaggal elemeztük. A fizikai aktivitás egyéni és 

csoportban végzett gyakoriságát, illetve ezek nemenkénti összehasonlítását Kruskal-Wallis próbával 

végeztük, a véletlen hiba (p<0.05) szintjén. 
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Eredmények 

 

 

1. ábra A beérkezett válaszok regionális megoszlása (Katona, Rikk & Ihász 2021) 

Régiók magyarázata: 1- Budapest, 2- Közép-Magyarország, 3 – Kelet-Magyarország, 4- Nyugat-Magyarország 

 

A beérkezett 2513 válaszadó régiónkénti megoszlása viszonylagos kiegyensúlyozottságot mutat a 

magyarországi földrajzi területek függvényében.  

 

 
2. ábra A beérkezett válaszok nemenkénti és regionális megoszlása (Katona, Rikk & Ihász 2021) 

 

A válaszadók 57 %-a lány, 43 % fiú volt. A nyugat-magyarországi régióban a fiú válaszdók kissé felül 

reprezentáltak, amíg a többi három régióban a lány válaszadók dominálnak. 
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3. ábra  Az iskolák régiónkénti eloszlása (Katona, Rikk & Ihász 2021) 

A válaszok iskolánkénti megoszlása viszonylagos egyensúlyt mutatva 29%, 28% és 31% a három nagy 

területként definiált régió – Kelet-Magyarország, Közép-Magyarország és Nyugat-Magyarország – között. 

Budapest önálló régiónként, 12% -kal a főváros lakosságát a vidéken lakókhoz viszonyítva kicsit alul 

reprezentált. 

 

 
4. ábra A válaszadók életkori megoszlása a régiók szerint (Katona, Rikk & Ihász 2021) 

A válaszadók átlagéletkora (17,27±1,3) év volt. A budapesti válaszadók életkora mutatja a legalacsonyabb 

átlagot, melyet a nyugat-magyarországi régió követ. A közép-magyarországi és kelet- magyarországi 

válaszadók életkora a legmagasabb, de ezek a régiók minimálisan térnek el egymástól. 
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5. ábra A válaszadók szüleinek iskolai végzettsége (Katona, Rikk & Ihász 2021) 

 

A beérkezett válaszok alapján elmondható, hogy a tanulók nagy része pontos információt tud adni 

szüleinek a végzettségével kapcsolatosan. A középfokú végzettek aránya nagyobb az apák között, a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező anyák (BSc, MSc) mértéke meghaladja az felsőfokú végzettséggel rendelkező apák 

számát. 

 

 
6. ábra  A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása a településméret függvényében (Katona, Rikk & Ihász 2021) 
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A lakóhely szerinti megoszlás alapján elmondható, hogy a válaszadók 48%, azaz 1196 fővárosban, 12%, 

azaz 313 fő él nagyvárosban. Városközeli településen él 682 fő, az összes válaszadó 27%-a és 13 %, azaz 

321 tanuló él várostól távolabb eső faluban vagy tanyán. 

 

 
7. ábra A válaszadók testtömeg –indexe életkoronként és nemenként (Katona, Rikk & Ihász 2021) 

 

A testtömeg-index azt mutatja meg, hogy az adott egyén testsúlya normális vagy sem: sovány vagy 

túlsúlyos-e. A korosztályokra bontott testtömeg-index adatok jól érzékeltetik, hogy a kor előre haladtával 

BMI értékek emelkednek. Ennek a hátterében azonban nem csak a természetes testmagasság növekedés, 

hanem a testsúly gyarapodása is szerepet játszik. A vizsgálat csoportoknál a 20 év feletti fiúk esetében 

találunk kiugró adatot, mely túlsúlyos kategóriára utal. A többi korosztály átlagai a normál testsúly-kategóriát 

mutatnak. 

 
8. ábra A válaszadók testtömeg –indexe nemenként és régiók szerint (Katona, Rikk & Ihász 2021) 

 

A testtömeg-index adatok nemenként és régiók szerint elemzése alapján elmondható, hogy a fiúk BMI adatai 

minden esetben meghaladták a lányokét. A közép-magyarországi régió adatai a legmagasabbak. Ezt a nyugat 
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–magyarországi régió követi, majd pedig kelet-magyarországi adatok következnek. Az 1-es számú régió 

(Budapest) adatainak alacsony mértéke összefügg a válaszadók életkorával, hiszen a budapesti régióban 

találjuk a legfiatalabb életkori átlagokat. 

 

 
9. ábra Az egészségi állapot önértékelése nemenként és régiónként a távoktatás bevezetése előtt és alatt   

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 

 

Adataink elemzéséből kiderül, hogy minden vizsgált korosztály egészségi állapotáról alkotott önképe 

romlott. Egészségi állapotukat rosszabbnak ítélték meg a jelenléti oktatáshoz képest a távoktatás alatt. A 

lányok átlagai minden esetben rosszabbnak bizonyultak, mint a korosztályukban található fiúk átlagai, mely 

arra utal, hogy a fiúk kevésbé gondolták egészségi állapotuk romlását jelentősnek.  

 
10. ábra: Az alvásidő változása régiónként a távoktatás bevezetése előtt és alatt 

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 
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A távoktatás során minden régióban mindkét nem esetén egységesen jelentős mértékben megnövekedett az 

alvásidő. Ennek oka lehet a bejárás elmaradása miatt a relatív későbbi időpontban történő ébredés. A 

válaszadók között a lányok átlagosan kevesebbet aludtak, mint a fiúk. A megnövekedett alvásidő 

eredményeként kevésbé érezték fáradtnak magukat a távoktatás idején, de egészségi állapotukról alkotott 

önképük ennek ellenére romlott. 

 
11. ábra A szubjektív fáradtságérzet változása régionként és nemenként a távoktatás bevezetése előtt és alatt 

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 

 

A szubjektív fáradtságérzet jelentősen javult minden régióban és minden korosztály esetében. 

Megfigyelhető, hogy a lányok a távoktatás bevezetése előtti időszakban fáradtabbnak érezték magukat, mint 

a fiúk. 
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12. ábra: Az aerob jellegű fizikai aktivitás változása régionként és nemenként a távoktatás bevezetése előtt és alatt 

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 

Az ábra elemzése során arra a következtetésre jutunk, hogy minden régióban, mindkét nem estében 

jelentősen csökkent az aerob típusú fizikai aktivitás a távoktatás bevezetése alatt. A diákok minimum 20 

percet meghaladó mozgásos tevékenysége a távoktatás bevezetése előtt a fiúk esetében jelentősebb volt 

minden régióban, azonban épp oly szignifikáns módon csökkent, mint a hozzájuk képest kevésbé aktív leány 

csoportok esetében. 

 
13. ábra Az erőfejlesztő típusú fizikai aktivitás változása régionként és nemenként a távoktatás bevezetése előtt és alatt 

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 
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Az előző ábrához hasonlóan azt tapasztalhatjuk, hogy szinte minden régióban, mindkét nem estében 

jelentősen csökkent az erősítő, izomerő fejlesztést célzó típusú fizikai aktivitás a távoktatás bevezetése óta. 

A diákok izomerőfejlesztő tevékenysége a távoktatás bevezetése előtt a fiúk esetében jelentősebb volt 

minden régióban, kisebb mértékben, de csökkent,  a hozzájuk képest kevésbé aktív leány csoportok 

esetében. Kivételt mutatnak a budapesti régió lány válaszadói, ahol a válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy 

esetükben nem történt szignifikáns változás. 

 

 
14. ábra: A csapatjátékok alakulása változása régionként és nemenként a távoktatás bevezetése előtt és alatt  

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 

A 14. ábra függőleges tengelyén a válaszadók általi heti csapatjátékkal töltött alkalmak átlagai láthatók. A 

drasztikus csökkenés nagyon jól látszik mindkét nem és minden régió esetében. Amíg a távoktatás 

bevezetése előtt a mindennapos testnevelésórákon a diákoknak lehetősége nyílt heti három – négy 

alkalommal a csapatsportok gyakorlására, addig a távoktatás alatt ez a lehetőség minimalizálódott számukra. 

A távoktatás alatt adott válaszokban az egyesületben sportolók válaszai is szerepelnek. 
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15. ábra A képernyő előtt töltött idő változása régionként és nemenként a távoktatás bevezetése előtt és alatt. 

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 

A felmérés alapján elmondható, hogy a távoktatás nem csak a tanulmányi időben kényszerítette a 

középiskolai diákságot a képernyők elé, hanem az estéik során is nagyon nagymértékben megnövekedett ez 

az időszak. A barátaikkal együtt töltött idő jelentősen átalakult, a személyes találkozások tere az online tér 

lett.  

 
16. ábra Testnevelőtanártól kapott feladatok és végrehajtásunk távolléti oktatás időszakában 

(Katona, Rikk & Ihász 2021) 
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A válaszadók 93%-a jelezte, hogy kapott feladatokat testnevelőjétől a távoktatás időszakában. A 

kiadott feladatokat 72% elvégezte valamilyen szinten, 28 %-a a diákoknak viszont nem végzett 

edzésprogramot. 
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Absztrakt: A jáki Szent György-templom mellett 1990-ben megkezdett tervásatás 2019-ben, a Szombathelyi 

Egyházmegye finanszírozásával indult újra. A jelenleg folyó felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan először 

nyílt lehetőség kutatásokat végezni az apátsági templom belső terében. A jáki templomdombon 2021-ig 1373 

temetkezés illetve sírrészlet vált ismertté, melyek kora a 10. század végétől a 18. század végéig terjed. A kora 

Árpád-korban pogányként induló temető az első plébániatemplom 11. századi felépítésével vált 

kereszténnyé, és Ják település lakói a koraújkorig temették halottaikat a Szent György- és Szent Jakab 

templomok köré. Jelen munka a népesség embertani vizsgálatának jelentőségére hívja fel a figyelmet. 

 

Kulcsszavak: Ják, Nyugat-Magyarország, régészet, antropológia 
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A régészeti feltárások 

 

Dr. Valter Ilona régész, az Országos Műemléki Felügyelőség munkatársa vezetésével 1990-ben indult meg 

a kutatás a jáki Szent György apátsági templom és a Szent Jakab kápolna dombján (Valter 2005. 537.). A 

templomkert szisztematikus feltárása 1997 és 2003 között történt Valter Ilona és P. Hajmási Erika, a 

szombathelyi Savaria Múzeum régésze közös munkájaként. Az első tervásatás eredményeképp 931 

temetkezést ismerhettünk meg a két egyházi épület közötti, valamint a Szent György-templomtól északra és 

délre eső területekről. A templomdombon kirajzolódott két eltérő rítusú, időben egymást követő temető 

képe. A kora Árpád-kori, pogány rítusú ún. soros temető ugyanis az első plébániatemplom felépítése után 

kereszténnyé vált. A templomok körül a 18. század végéig történtek temetések, ezután Ják lakói a falun kívül 

nyitott új temetőben hantolták el halottaikat (Valter, 2005. 539). 

Az első tervásatás során felszínre kerültek a Szent György-templomhoz délről csatlakozó bencés 

kolostor alapfalai és az apátsági templomtól délre kirajzolódott egy későközépkori kaputorony alapja is. Nem 

kerülhetett sor azonban a templomdomb keleti részének kutatására és a közvetlenül a Szent György-

templom falai előtt húzódó csatornarendszer számos ponton lehetetlenné tette az egyházi épület alapfalai és 

a hozzá csatlakozó falak összefüggéseinek tanulmányozását is. 

2019-ben a Szombathelyi Egyházmegye anyagi támogatásával és a Savaria Múzeum szakmai 

együttműködésével újraindulhatott a régészeti kutatás, amely a Szent György-templom mellett zajló építési 

munkák előkészítése mellett elsősorban a nyitva maradt szakkérdések megválaszolását tűzte ki célul. 

2019 nyarán a templomdombot északnyugatról övező támfal megerősítési munkáját előkészítő feltárás 

során újabb 27, 13-18. századi temetkezés került elő a Szent Jakab templomtól délre és nyugatra. Ugyanazon 

év őszén a templomdomb déli részén nyitott szelvénysorban és a Szent György-templom déli 

mellékhajójában 95, a 11-18. század között megásott sír feltárására került sor. 

2020 nyarán új csapadékcsatorna készült a templomok mellett, mely munkálatait Nyerges Éva Ágnes 

(Savaria Múzeum) vezetésével régészeti szakfelügyelet kísérte. Ennek során, főképp a még nem kutatott 

keleti szakaszon a templom körüli temető újabb 123 temetkezése került felszínre. 

A tervásatás folytatására 2020 őszén került sor, és a 2021 tavaszán befejezett munkák során a Szent 

György-templom belsejében (1. ábra) és az épület körül újabb 196 temetkezést ismerhettünk meg. 

2019 előtt nem volt lehetőség a templombelsőben régészeti kutatásra. Az 1896-1904 között zajlott 

századfordulós nagy restaurálás (D. Mezey & Szentesi, 1999. 25) utolsó éveiben lerakott kőpadló elbontására 

nem volt ok. Abból, hogy a templom alapfalai kívülről is jól megfigyelhetően Árpád-kori sírokat vágnak 

(Valter, 2005. 537), sejthető volt egy korábbi egyházi épület előkerülése az apátsági templomon belül. A déli 

mellékhajóban kettő, a mai egyházi épületnél korábbi időszakból származó falrészletet is megismerhettünk. 

A tervásatás első évében ezeket még nem sikerült rendszerbe illeszteni, mára azonban a további falrészletek 

felszínre kerülésének köszönhetően az első templom alaprajzát teljesen sikerült kirajzolnunk. 

A déli toronyaljban, ahol a falképek ábrázolásai alapján (Entz, 1975; Tóth, 1974; Jékely, 2001) a Szent 

György-templomot alapító Jáki Nagy (Öreg) Márton temetkezése volt sejthető, feltártunk egy kőlapokkal 

fedett, legkésőbb a templom alapozásánál kialakított téglasírt. A sírba már az egyházi épület használati 

idejében eltemetett nagytermetű férfi csontvázát a templomalapító jáki nemzetségfőnek tulajdoníthatjuk. 

Elsősorban a leletekben gazdag későközépkori és koraújkori temetkezéseknél figyelhető meg a 

társadalmi különbség a templomkert és templombelső halottai között. A templomon kívül patkolt 

csizmában, egyszerű ruhakapcsokkal ellátott viseletben helyezték örök nyugalomra az elhunytakat, míg a 

templomon belül számos bőr lábbelit, díszes ruhakapcsot és fémfonalas díszítéssel ellátott textilmaradványt 

találtunk. A főhajó szentélyhez közel eső keleti részébe két rangos egyházi személyt biztosan eltemettek. Az 

előkelő világi személyek sírjaiból nemesfémmel díszített viseletek, több süvegszerű férfi fejfedő, a nőknél 

csipkés főkötők és egy ékes hajháló is ránk maradt. 

Ma a jáki templomdombról összesen 1373 sírt ismerünk, amely nem csak Vas megyei, hanem országos 

szinten is kiemelkedő mennyiségű régészeti és antropológiai adatot jelent. 
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Az előkerült sírok száma nem fedi pontosan az embertani anyag mennyiségét, mivel számos sírnak csak 

beásását volt alkalmunk megfigyelni. A korlátozott helyre beszorított templom körüli temetőkre általánosan 

jellemző, hogy a sírokat egymásra ásták, különösen az egyházi épület falainak közvetlen közelében. Emiatt 

leggyakrabban a koraújkori sírokat volt alkalmunk teljes egészében feltárni, a korábbi temetkezések pedig 

csonkán, bolygatások által sérülten kerültek elő. Több sírt a Szent György-templom alapfalai, illetve a 

kolostor falai is elvágtak (2. ábra). Számos sírgödörben két vagy több egyén maradványait lehetett 

megfigyelni. 

A folyamatos rátemetkezés miatt a legtöbb sír illetve feltárt jelenség gödrében találtunk másodlagosan 

emberi csontokat. Ezek válogatásakor igyekeztünk figyelmet fordítani arra, hogy a sérülések, betegségek 

nyomait viselő vagy átlagostól eltérő csontmaradványokat az antropológiai vizsgálat céljára megőrizzük. 

Az első tervásatás során feltárt összetartozó emberi maradványokat a Jáki Egyházközség kérésére az 

antropológiai feldolgozás után, szakszerűen csomagolva a Szent György-templom északi tornyában 

helyeztük el (3. ábra). A szórványként előkerült emberi csontokat az első tervásatás végén a templomkertben 

nyitott közös sírba temették vissza. A most folyó felújítási munkálatok végeztével hasonló módon 

szeretnénk a Jákon eltemetettek maradványait ismét szentelt földben elhelyezni. 

 

Antropológiai vizsgálatok – első szakasz 

 

A Valter Ilona és Hajmási Erika régészek által 1997 és 2003 között feltárt több mint 900 sír embertani 

anyagát Éry Kinga és Marcsik Antónia dolgozta fel (2012). 

A nemi és életkori alapadatok meghatározása mellett metrikus program és paleopatológiai kórismézés 

történt a biológiai rekonstrukció elvégzése céljából. A régészeti korszakolás alapján megállapításokat tettek 

a halandósági adatok változásaira-, a koponyaalkat eltéréseire- és a testmagasság növekedésére nézve. 

Összehasonlításokat tettek más temetők embertani anyagával, az őskórtani értékelés alapján pedig fokozódó 

egészségromlást tapasztaltak. 

 

Antropológiai vizsgálatok – második szakasz 

 

2019-től kezdődően Pap Ildikó Katalin vezetésével folytatódtak a jelenleg is zajló további feltárások a 

templomdombon és az apátsági templom belső terében. Napjainkig a 2019-es év ásatásából-, valamint a 

2020-21-es év fordulóján, a déli toronyaljból előkerült embertani maradványok laboratóriumi vizsgálatára 

került sor. 

Megemlítendő, hogy ebben az időszakban helyszíni embertani vizsgálatok és megfigyelések is történtek 

a csontanyag reprezentativitásának, általános állapotának és elszíneződéseinek, valamint a rátemetések 

okozta keveredések meghatározásának céljából. Külön megemlítendő a főszentély alatt található „apáti 

kripta” felnyitása, amikor a biológiai szennyeződések elhárítása külön feladatot jelentett (4. ábra). Ebbe a 

kriptába a 18. század utolsó negyede és a 19. század első fele között helyezték nyugalomra a jáki apátokat. 

A csontanyag a térség talajának savas kémhatása, valamint a sírok egymás fölé temetése miatt igen 

sokszor korhadt és hiányos. A 2019-es ásatás 98 sírja (plusz szórványanyag) alapján 127 személy maradványa 

vált beazonosíthatóvá. A déli toronyalj 8 sírja és egy „osszárium” csontanyaga (vélelmezett Jáki Nagy Márton 

és környezete) 14 elhunythoz tartozott.  

A vizsgálati módszerek – az egységes értékelés érdekében – megegyeztek az Éry Kinga és Marcsik 

Antónia által követettekkel. A csontvázleletek kóros elváltozásai közül megemlítendőek a fejlődési 

rendellenességek, a csontsérülések, a fertőző megbetegedések (tbc, szifilisz), az anyagcsere-, illetve 

vérképzőrendszeri megbetegedések, ízületi károsodások és az úgy nevezett egyéb megbetegedések (osteoma, 

tumor, osteomyelitis, periostitis), valamint a fogszuvasodás és fogvesztés esetei.  

A déli toronyalj sírjainak vizsgálata már a helyszínen, in situ megkezdődött (5. ábra). Laboratóriumi 

körülmények között a vélelmezett Jáki Nagy Márton maradványainak igazságügyi antropológiai szempontú 
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vizsgálata is megtörtént. A genetikai vizsgálatok és a plasztikus arcrekonstrukció elvégzésének lehetőségéről 

további kutatókkal kezdtünk konzultációt. 

 

A folytatás… 

Összegezve elmondható, hogy a részletes adatközlés és statisztikai értékelés a már meglévő korábbi 

vizsgálati eredményekkel összevonva, kiegészítve a még vizsgálatra váró 2020-as és 2021-es ásatások 

csontanyagával, ad majd képet az egykori jáki népesség biológiai jellemzőiről. Az azonos módszerekkel 

végzett vizsgálati eredmények egységes értelmezése teszi lehetővé a biológiai rekonstrukciót. 

 

Irodalomjegyzék 

 

Entz, G. (1975) Dis Wandmalereinen der Westempore in Ják. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Bécs-

Stuttgart. 172–181. 

Éry, K. & Marcsik, A. (2012). Embertani vizsgálatok Ják 11-18. századi népességén. Anthropological studies ont he 

11-18th century population of Ják (West-Hungary). Savaria a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 35, 13–97. 

Jékely, Zs. (2001). Jáki és garamszentbenedeki falképek. Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. 

Benedictine Monasteries in Mediaval Hugary. 153–158. 

D. Mezey A. & Szentesi, E. (1999). A Ják nemzetség, a jáki Szent György-monostor és Ják falu. Ják: das Geschlecht, 

das Dorf und das Monasterium. Ein historischer Überblick. A jáki apolstolszobrok. Die Apostelfiguren von Ják. Balassi 

Kiadó, Budapest. 3–35. 

Tóth, M. (1974). Árpád-kori falfestészet. Művészettörténeti Füzetek 9. Budapest. 

Valter, I. (2005). A Ják nemzetség Árpád-kori lakóhelye Jákon. Der Arpadenzeitliche Wohnort des Geschlechtes Ják 

in Ják. Communicationes Archaeologicae Hungariae 2005, 537–564. 

 

 



 
 

47 
 

 
 

1. ábra  Munkálatok a templombelsőben (Fotó: Tóth Dorina Anna) 
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2. ábra A Szent György-templom alapfala által vágott temetkezés (Fotó: Pap Ildikó Katalin) 
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3. ábra A csontanyag elhelyezése az északi toronyba (Fotó: Tóth Gábor) 
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4. ábra Az „apáti kripta” megnyitása (Fotó: Tóth Dorina Anna) 
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5. ábra Jáki Nagy Márton feltételezett sírjának megnyitása (Fotó: Tóth Nóra Lilla) 
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Koós Ildikó 

ÁLLÍTÁSOK A NYIK-PROGRAM KOMMUNIKÁCIÓ RÉSZTERÜLETÉNEK 

ANYANYELV-PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETÉRŐL ÓRAELEMZÉSEK ALAPJÁN  

ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely 

koos.ildiko@ppk.elte.hu 

 

Absztrakt: 1985-től, az új oktatási törvény bevezetésével a magyarországi intézményes anyanyelvi nevelés 

tantervében a korábbiakhoz képest több, a korszakban meghatározó tudományelméleti hatás juthatott 

érvényre. Az egyre szélesebb körben ható generatív grammatika mellett a kulturális- és evolúciós 

pszichológia, valamint az interakcionisták korszerű nézetei alapján a tanórai pedagógus – tanuló 

kommunikációs interakciókban egyrészt cél volt, hogy a tanító az ösztönös nyelvelsajátítást a nyelvtani 

szabályok hangsúlyozásával tudatosítsa, eszközeként és mintaként saját beszédmódját használva fel; 

másrészt a gondozói beszédmód támogató szerepét hangsúlyozva, a tanulóval annak aktuális anyanyelv-

használati szintjéhez igazítva kommunikáljon. E korszerű tudományelméleti tézisekre reflektált – az 

időszakban egyedüliként(!) – Zsolnai József Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés programja azzal, 

hogy tantárgyi programja nevesítette és célul tűzte ki a tanórák kommunikációs interakcióiban az 

interperszonális kommunikáció családban megvalósuló nyelvi szocializációs jellemzőinek következetes 

alkalmazását. A tanulmányban vizsgáljuk e program tudományelméleti korszerűségét, a magyar oktatási 

praxisban betöltött modern voltát az 1980-as 90-es évekből származó ún. NYIK-es 1-4. osztályos tanórák 

videófelvételeinek tanórai szövegkorpusz elemzésével. Az elemzésben szintaktikai nyelvi mutatók mentén 

kategorizáltuk mind a pedagógusok, mind a tanulók tanórai közlésegységeit; majd megtörtént a kapott 

adatok összehasonlító elemzése. Az elvégzett szintaktikai elemzések alapján kiemelt eredmény, hogy a 

NYIK-programban az 1980-90-es években már erősen érvényre jutott a nyelvi pluralizmus szemlélete az 

osztálytermi kommunikáció pedagógus – tanuló interakcióiban, mivel a pedagógusoknak a tanítás-tanulás 

folyamataiban szükséges volt beszédviselkedésükben alkalmazkodniuk az egyes tanulók nyelvi szocializációs 

érettségi szintjéhez, annak sokféleségét a természetes élőbeszéd sajátosságaként elfogadva. A levonható 

nyelvtudományi következtetések azt mutatják, hogy a NYIK programban a tanuló személyes nyelvelsajátítási 

szintjét figyelembe véve szerveződött az oktatási/nevelési program, amely mind a tehetséggondozás, 

képességfejlesztés megvalósításában, mind a nyelvi hátrányos helyzet, valamint a lemorzsolódás 

kiküszöbölése tekintetében támaszkodott a szülői beszéd támogató hatásaira és a nyelvi pluralizmusra. 

 

Kulcsszavak: Zsolnai József: NYIK-program, tanórai kommunikáció, nyelvi pluralizmus 
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Az anyanyelvi nevelés hátterét adó tudományelméleti- és oktatáspolitikai környezet 

Magyarországon a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program megjelenésének 

időszakában 

 

Az 1970-es években az ún. puhább szocializmus időszaka a Kádár-korszak korábbi évtizedeihez képest 

változásokat indukált az anyanyelvi-nevelés tudományelméleti- és oktatáspolitikai környezetében egyaránt. 

Amellett, hogy az anyanyelvi oktatás folyamatában továbbra is nagyon fontos volt a nyelvi- és nyelvtani 

szabályok tudatosítása és a megtanult nyelvi szabályok maradéktalan követése, nagyobb teret kapott az 

értelmi, gondolati nevelés. Ez utóbbi alapjának tekinthető az az egyre jobban erősödő tendencia, ami a 

korszak haladó és meghatározó nemzetközi tudományos téziseinek ismeretét, szemléletének beemelését 

jelentette a hazai közoktatásban. Ezek a tézisek a már akkor alapvetésnek számító strukturalista szemlélet 

mellett a szociolingvisztika mint még fiatal tudomány nyelvelsajátításra vonatkozó megállapításainak, 

valamint a kognitív pszichológia eredményeinek engedtek teret. Így jelenhetett meg már a magyar anyanyelvi 

nevelés színterein is egyrészt az a teória, ami szerint a spontán nyelvelsajátítás folyamata eltérő ütemű és 

minőségű lehet más-más nyelvi környezetben élő gyermekek esetén (Bernstein, 1971; Pap & Pléh, 1972a; 

1972b; Bernstein & Henderson, 1973; Réger, 1985); másrészt az a feltevés, hogy az eltéréseket 

differenciálással a nyelvi tudatosítás időszakában lehet a standardhoz közelíteni (Bernstein, 1974; 1975)Ez 

utóbbi kiemelten az iskolai anyanyelvi nevelés feladata, s ebben a tanítási folyamatban – ekkor még kizárólag 

a tanuláselméletekre támaszkodva – a pedagógus anyanyelv-használatát alapvető nyelvi mintának tekintve 

elvárt volt, hogy a tanuló minél inkább legyen képes ismétléssel, a nyelvi- és nyelvtani szabályok megtanulása 

után azok alkalmazásával a tanár/tanító nyelvi performanciáit reprodukálni. Az anyanyelvi nevelés körébe 

tartozó tantárgyak oktatásában ebből következően ott voltak az ún. nyelvi drillek: ismételni a pedagógus 

mondatait; ismételni grammatikailag jólformált szerkezetileg teljes mondatokat; memoriterként skandálni a 

nyelvtani szabályokat; a beszédhelyzet nyelvhasználati elvárásait figyelmen kívül hagyva teljes mondatokkal 

válaszolni stb. 

  Ebbe a tudományelméleti közegbe robbant be Chomsky (1968) nativista teóriája, ami hatását az 1970-
es években még kisebb mértékben, az 1980-as évek második felétől annál jelentősebben érzékeltette az 
anyanyelvi nevelés teljes rendszerében: Bánréti 1979-től kísérleti jelleggel a felső tagozatos anyanyelvoktatás 
transzformációs szintaxis alapú megújítására törekedett. Az irányítása alatt elkészült Nyelvtan – 
kommunikáció – irodalom tizenéveseknek (NYKIT) program (Bánréti, 1979; 1981) egyik részcélja volt a 
tanulóknak olyan probléma- és szintaktikai/szemantikai műveletcentrikus stratégiákat adni, amiknek 
birtokában képessé válnak saját anyanyelvük grammatikájának és nyelvi struktúrájának felfedezésére. Ezzel 
a munkával párhuzamosan 1972-től zajlott az MTA Nyelvtudományi Intézetében a Fiatal Nyelvészek 
Munkacsoportjának (FINYEMU) a középiskolai anyanyelvoktatás nemzetközi nyelvtudományos 
eredményekre támaszkodó reformtörekvése, aminek munkaanyaga „Terv a középiskolai nyelvtan-tananyag 
korszerűsítésére” címmel készült el. A tervezetben az anyanyelvi nevelés részcéljaként szerepel a 
kommunikációs készségeknek szocializációs és személyiségfejlesztő szempontú oktatása (Zsolnai, 2002. 29-
30). A nativista elmélet szerint ugyanis az ember veleszületett nyelvmegfejtő rendszerrel bír, minek 
aktiválásához minimális nyelvi környezeti inputra van ugyan szüksége, de ennél nagyobb szerepe aztán a 
nyelvi szociális térnek nem igazán van. Ez a szükséges nyelvi környezeti input lehet akár nyelvileg sérült, 
korlátolt is, az anyanyelv-elsajátításhoz mindenképpen elegendő. A sikeres és jó minőségű 
nyelvelsajátításhoz nem szükséges tehát az iskolai oktatás időszakában sem tökéletes (például pedagógustól 
érkező) nyelvi-és nyelvhasználati minta. Viszont az iskolai oktatás feladata, hogy a veleszületett nyelvi 
ösztönnel elsajátított nyelvi- és nyelvtani szabályokat tudatosítsa. „Mi (…) azt tartjuk, hogy a kisiskolás kor 
elsődleges feladata a produktív nyelvi kreativitás fejlesztése, amely a spontaneitás mellett a szabályozottság 
primátusát is elismeri (…) Ezért fontos fejleszteni a kreatív képességek mellett a kommunikatív (a szociális 
normákhoz és szituációkhoz igazodó) képességeket is” (Zsolnai, 1982. 22). Ebben a tudományelméleti 
környezetben „az állami-ideológiai szférából induló reformintézkedések szabták meg a magyar közoktatás 
fejlesztésének irányait. Ezek kezdete az 1972-es párthatározat közreadásához köthető, (…) a párthatározat 
egy átfogó tantervi reform előkészítéséről, valamint az oktatástávlati fejlesztésének tudományos 
megalapozásáról intézkedett. Az előbbi eredményeképp jött létre az 1978-as tanterv” (Zsolnai, 2002, 7). 
1985-ben pedig az Országgyűlés elfogadta az új oktatási törvényt, aminek egyik alapeszméje volt az iskolák 
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és a pedagógia autonómiája. „Alapkoncepciója teljesen megfelet egy pluralisztikus, többpártrendszerű 
társadalmi berendezkedésnek” (Gazsó, 2001, 246). Ezek mindenképpen az oktatáspolitikában végbement 
pozitív tendenciák voltak, amik azt mutatták, hogy van esély, egyre nagyobb esély van a közoktatás tartalmi 
megújítására, a kísérletezésre, az ún, reformpedagógiák beemelésére a magyar közoktatásba. Bár az 
évtizedben elindult kísérleteket még nem az alternativitás definíciójával illették   (Langerné Buchwald, 2011),  
sőt ezt a szócikket a 1976-os Pedagógiai Lexikon nem is hozta, mégis látens alapot jelentettek e kísérletek a 
későbbi évtizedek  alternatív iskoláihoz (Langerné Buchwald 2020).   
 

A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program megjelenéséről 

 

A program alternatív tantervvé nyilvánítását 13 éves kutatómunka és annak eredményei alapján folyamatos 

fejlesztés előzte meg, kidolgozója Zsolnai József. Az előzőekben ismertetett oktatáspolitikai közeg és a 

mindenkori magyarországi anyanyelvi-nevelés szaktudományos hátterét jelentő nemzetközi 

tudományelméleti tézisek beemelésének lehetősége alapvetően megteremtette a feltételeket e nevelési 

program kidolgozásához. Szükséges kiemelni, hogy a program kidolgozása, részleteinek kétszeres 

átdolgozása alatt mindvégig központi tényezőként szerepeltek egyfelől a tudományterületek, kiemelten a 

nyelvtudomány, szociolingvisztika, pszicholingvisztika friss eredményei; másfelől a gyakorlatban kipróbált 

nevelési – oktatási folyamatok tapasztalatai, eredményeinek visszacsatolt értékei. 1971-ben tantervmódosító 

kísérletként Kaposvárott indult a kezdeményezés, 1971-től fokozatosan, egyre több helyszínen különféle 

szociális háttérrel élő tanulókat oktató osztályokban vezették be:1973-ban hátrányos helyzetű diákok 

tanításában a Tolna megyei Sárszentlőrincen; 1974-ben átlagos összetételű tanulócsoportokban Siklóson, 

Zalaegerszegen indult osztály; 1975-ben Csökölyben egy hátrányos helyzetű kisegítő osztályban került 

bevezetésre a kísérlet. A tehetséggondozásban 1977-84 között Szegeden 7, Szekszárdon 1, Kaposvárott 2; 

Budapesten 4 osztály tanult kísérleti Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programmal. Szombathely 

a Szombathelyi Tanárképző Főiskola gyakorló iskolájának egy osztályával 1980-tól csatlakozott a kísérlethez, 

valamint a Tanárképző Főiskola tanítóképzésének anyanyelvi tantárgypedagógiai moduljában Molnár 

Károlyné irányítása alatt folyt a programhoz kapcsolódó módszertani felkészítés. (Zsolnai, 2002. 113-117). 

Zsolnai József 1982-ben jelentette meg a „Nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelési kísérlet I. II. - tanterv, 

taneszközök, tanítási segédletek” kötetet. 1984-ben 122/1984 számú (Műv. K. 16) MM utasítással 

nyilvánította a művelődési miniszter „Magyar nyelv és irodalom” tanterv helyett választhatóvá (Műv. K. 

1984, 16), majd bevezetéséről a 207/1984 számú (Műv. K.) MM útmutató rendelkezett (Műv. K. 1984, 16) 

(idézi továbbá Zsolnai, 2002. 212-213) A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program ekkorra már, 

mint NYIK-program (az elnevezés Bánréti Zoltán nyelvésztől származik) vagy Zsolnai-program élt a 

köztudatban. 

 

A NYIK-program tananyagrendszerének újdonságairól, modern oktatási-nevelési szemléletéről 

 

A program egészében alapvetésként érvényesül a szociolingvisztika nemzetközi és hazai kutatási 

eredményeire támaszkodva az a tétel, ami szerint a tanulók otthonról hozott, mindennapokban használt 

anyanyelvhasználatát kiindulópontnak szükséges tekinteni az iskolai anyanyelvi nevelésben. Ezért tanítási 

programja határozottan kéri a pedagógusoktól, hogy az ún. korlátozott kommunikációs kód (Bernstein, 

1971) használatát a tanulók nyelvhasználatában természetes kommunikációs tényként fogadják el, és saját, 

tanulóikkal folytatott interperszonális kommunikációs aktusaikban a beszélt nyelv természetes jelenségeként 

kezeljék, valamint ehhez csatlakozva válaszoljanak, és kérdezzenek, azaz kommunikáljanak. a koncepció 

egészén újszerű, a konstruktív pedagógia előfutárának tekinthető pedagógusszemlélet vonul végig: 

„Programunk sikerre vitele nemcsak a tanító tudásától, képességeitől függ, hanem attól is, hogyan viszonyul 

a gyermekhez, milyen a gyermekszemlélete, a nevelési stílusa (…). A kívánatos stílust az együttműködő 

(kooperatív) tanítói magatartásban láttuk. (…) lényeges, hogy a személyi érintkezésben, az interakció 

egyenlőségen alapuljon, kölcsönös kapcsolattá váljon. Kiiktatandó belőle a gyermek lebecsülésének 

mindenfajta jele. A fejlesztést a tanulók aktuális teljesítményéből kiindulva kísérli meg., döntéseit, akcióit a 
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gyerekek módosíthatják” (Zsolnai, 1986. 115-120).  Zsolnai József  NYIK-programja így megteremtette a 

lehetőségét annak, hogy az iskolást kort elérő tanulók más-más szociális, s ezzel más-más nyelvi 

szocializációs – kommunikációs háttérrel érkezve az iskolai kommunikációban a számukra – a spontán 

anyanyelv-elsajátítási folyamatban elsajátított – rendelkezésre álló nyelvi kódrendszert használhassák. Az 

iskolába lépés a nyelvhasználat terén tehát nem jelentett a különböző szociális, kulturális háttérrel érkező 

tanulóknak nyelvhasználat terén idegen, új, szokatlan közeget, hanem természetesen belesimult, beleépült 

abba. E tanulmány későbbi bekezdéseiben részletesebben foglalkozunk ennek az alapvetésnek a tantermi 

kommunikációban megfigyelt szintaktikai következményeivel, mutatóival, melyeken keresztül megkíséreljük 

bizonyítani, hogy ez az alapvetés megváltoztatta a pedagógus – tanuló kommunikációt, mivel az órák 

közlésegységeinek szintaxisa az iskolán kívüli élőbeszéd sajátosságaival megegyezővé vált; az alkalmazott 

nyelvi normák az interperszonális szóbeli kommunikációs normákkal egyeztek meg. A program alkotói 

egyrészt azt várták, hogy ennek a szemléletnek következetes érvényesítése hozzájárul a nyelvi hátrányos 

helyzet sikeres leküzdéséhez, mivel a tanulók bátrabban, eredményesebben lesznek képesek az önkifejezésre, 

az összefüggő szóbeli- és írásbeli szövegalkotásra, a szövegértés és értelmezés területen sem állítja őket az 

iskolai kommunikáció hirtelen nagyra növő kommunikációs elvárások elé. 

A program másik újdonsága volt, hogy ún. tantárgy-blokkokba rendezte a tananyagot. A kísérlet évei 

alatt ezek a tantárgy-blokkok többször módosultak és váltak tananyagrendszerré.  A tananyagrendszer 

évfolyamonként határozta meg a tanulói tevékenységeket tevékenység-főosztályokba, azokon belül 

tevékenység-osztályokba és alosztályokba rendezve. Gondolatmentünkben lényeges, hogy ezek között a 

tevékenység-főosztályok között számos olyan tanulói tevékenység-osztályt nevezett meg a tananyagrendszer, 

aminek célja elsősorban szintén a már fentebb vázolt nyelvi hátrány leküzdése volt az iskolában elképzelhető 

lehetséges legtágabb és legváltozatosabb keretben. Ilyenek: Az „Olvasás – Szövegfeldolgozás – Önművelés” 

főosztályon belül például a szemmozgás tréningek; jelkeresés, hibakeresés; könyv- és könyvtárhasználat; 

iskolán kívüli önművelés lehetőségei tevékenység-osztályok.  Az „Írás – Helyesírás – Anyanyelv-ismeret” 

tevékenység-főosztályban a szószerkezetek bővítése, szűkítése, összekapcsolása; a „Beszédművelés – 

Kommunikáció – Illem” esetén a helyesejtés, beszédhallás, beszédmozgás fejlesztés; vers- és prózamondás; 

társadalmi érintkezés; nonverbális kommunikáció; önismeret; valamint az „Irodalom” főosztály mimetizálás 

alosztálya. Mindezekkel a tananyagba bekerültek olyan különféle élőnyelvi kommunikációs interakciók, amik 

alapján a tanulók már 6-10 éves korban számos kommunikációs sémát/forgatókönyvet ismertek meg; 

megtanultak reflektálni saját személyi identitásukra; énképük elsajátították a beszédprodukció során 

rendelkezésre álló beszédtechnikai lehetőségek változatos, a kommunikáció céljainak megfelelő használatát.  

Ez az 1970-es – 1980-as évek anyanyelvi nevelés koncepciójában forradalmi újdonságnak számított, számos 

szakmai vitát indukált. ugyanakkor 1980-ban 27, NYIK-programmal tanuló osztály tanulóinak tanulási 

eredményeire vonatkozó mérése is megtörtént. (Zsolnai, 1982. 139-264). s az eredmények „az összemérhető 

teljesítmények összegzett, globális értékelése alapján (…) 22%-ban szigorúan jobb és 36%-ban jobb, mint a 

kontroll. (…) indifferenciája 12%-os volt” (Zsolnai, 2002. 57). A program alkalmazása támogatta a 

tehetséggondozás folyamatát is azzal, hogy tudatos képességfejlesztést valósított meg a kommunikáció 

széles spektrumú színterein. Az oktatási – nevelési szemlélet modernitása abban is megmutatkozik, hogy a 

korszak kognitív pszichológia terén elért nemzetközi eredményeit figyelembe véve a frontális osztálymunka 

mellé a NYIK-programmal tanuló osztályok munkaformái közé bekerült a páros munka, csoportmunka, 

azon belül a differenciáló csoportmunka munkaformája is. Jelen tanulmány későbbi fejezetében 

részletesebben elemezzük, milyen eltolódást eredményeztek ezek a munkaformák a tanítói és a tanulói 

közlésegységek számosságában. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy ezek a munkaformák a tanulói közlések 

számosságát megemelték, újabb bizonyítékot kapunk arra nézve, hogy a tanulók önkifejezési-, szóbeli 

szövegalkotási lehetősége nőtt a program használatával. A nemzetközi pedagógiában ismert multikulturális 

felzárkóztató programok a hátrányos helyzettel, a marginalizálódás elkerülésével, azon belül a nyelvi 

hátránnyal való megküzdési technikák egyik iskolai támogató tényezőjeként ismerik, és ismerik el a 

kooperatív-technikák formáinak alkalmazását az iskolai munkában. Az érintett tanulók ilyen helyzetekben 

személyes felelősséget élhetnek meg, ismereteik, tudásuk és tevékenységeik hasznosságát tapasztalhatják meg 
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társaik és a csoport egésze irányában, ezáltal nő az önbizalmuk, erősödik a reális énképük, megküzdési 

stratégiák birtokába juthatnak, és még számos, a hátrányos helyzetük leküzdésére vonatkozó taktikával 

gazdagodhatnak (Aronson, 2001; Johnson és munkatársai, 2000; Knoop, 2014). Zsolnai József NYIK-

programját a hazai oktatásban ezzel a multikulturális szemlélet egyik előfutárának tekinthetjük, ilyen 

értelemben napjaink oktatási programjai számára is példa értékű. 

 

Anyag és módszer 

 

A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program 1-4. osztályos tanórai tanító – tanuló szóbeli 

kommunikációs interakcióinak jellemzőinek megfigyelését az 1979 és 1991 közötti időszakból származó 

tanórai videófelvételek nyelvi elemzésével végeztem el. A VHS-kazettákat közel harminc évvel ezelőtt akkori 

kollégámtól, Molnár Károlynétól kaptam, aki a Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanítóképzésének 

anyanyelvi-tantárgypedagógia moduljában 1980-tól vezette a tanítójelöltek NYIK-programhoz kapcsolódó 

módszertani felkészítését. A Covid-19 időszak (számomra) ingercsendje adta az indíttatást ahhoz, hogy több 

évtized után ismét megtekintsem a kazettákon őrzött felvételeket. 16 tanóra, illetve tanórarészlet VHS-

kazettákon lévő kép- és hanganyaga állt rendelkezésre. A felvételek a Gyakorló Általános Iskola -

Szombathely, Veszprémi 5. sz. Általános Iskola, Berhidai Általános Iskola osztályaiban készültek. 

A hanganyag lejegyzése, élőnyelvi szempontú nyelvészeti átirata után a kapott nyelvi korpuszt ún. 

közlésegységekre bontottam (továbbiakban egy közlésegység jele KE). KE-nek nevezzük az egyes 

megnyilatkozásokat felépítő szófajok, grammatikai és szintaktikai formák, viszonyok összefüggő egységét, 

ami sok esetben nem azonos a megszokott mondat definícióval. A vizsgált anyag tanító KE száma: 1856; 

tanulói KE száma: 880. Ezt követően váltak meghatározhatóvá az élőbeszéd sajátosságait figyelembe vevő 

szintaktikai jellemzők is, melyek a következők: félbehagyott közlés; uniszóló mód; hezitálás; beszédszünet, 

hatásszünet. 

Az 1-4. osztályos tanórák videófelvételeinek tanórai szövegkorpusz elemzésével meghatározásra 

kerültek a korpuszra jellemző szintaktikai nyelvi mutatók, melyek mentén kategorizáltam mind a 

pedagógusok, mind a tanulók tanórai közlésegységeit; majd megtörtént a kapott adatok összehasonlító 

elemzése. Az alábbi szintaktikai nyelvi mutatókat elemezzük, és hasonlítjuk össze a tanítói, valamint tanulói 

nyelvi korpuszban: KE számossága összefüggésben a tanórai tevékenységformákkal; KE-k szintaktikai 

szerkezetei, félbehagyott KE-k, szintaktikai rosszul formált KE-k; hezitálások számossága; uniszóló mód 

jelenléte. 

 

Eredmények 1: A tanórai munkaformák és a tanítói – tanulói KE-k aránya 

 

Az elemzett 16 tanórán belül a munkaformák szempontjából két markáns csoport különíthető el: 1. csoport 

tanóráiban a frontális tanulói munkaforma valósult meg az tanóra egy részében vagy a teljes tanórán; a 2. 

csoport tanóráin csoport- vagy párosmunka valósult meg a tanóra egy részében vagy a teljes tanórán. Az 1. 

csoportba 5 teljes tanóra és 9 részben ide tartozó tanóra került, ezeken a tanórákon megvalósított tanulói 

tevékenységek: betűtanulás; szövegfeldolgozás szóban, helyesírás fejlesztés, beszédtechnikai gyakorlatok, 

anyanyelvi ismeretek, szövegalkotás, szemmozgás tréning voltak. A frontális munkaformájú 

tanórákat/tanórarészeket 71%-ban tanítói KE-k uralták. Ugyanakkor a tanítói órai kommunikáció 

alárendelődött a választott tanórai munkaformának, mivel a metszetben lévő 9 tanórarész esetében 

ugyanazok a tanítót az aktuális munkaformának megfelelően azonnal képesek voltak kommunikációs 

szerepet váltani, mivel a 2. csoportban, ahol 2 teljes tanóra szerepel és 9 részben ide tartozó (metszet) tanóra 

a tanítói KE arány visszaszorult 34%-ra. A kooperatív munkaformák a tanulói közlések arányának jelentős 

emelkedését eredményezték, tehát a tanulók önkifejezési-, szóbeli szövegalkotási lehetősége nőtt a 

tanórákon. A 2. csoport jellemző tanulói tevékenységei bemutatkozás, személyi adatok; illemszabályok 

gyakorlása; irodalmi szöveg mimetizálása; közös élmények feldolgozása kerekasztal beszélgetéssel voltak. 
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Eredmények 2: tanítói – tanulói KE szintaktikai szerkezetek arányainak összehasonlítása 

 

Szerkezetileg egyszerű KE-k azok a közlések, amik a kommunikációs interakcióban az információhoz 

jutáshoz/ információ adáshoz minimálisan szükséges és egyben elégséges számosságú verbális nyelvi elemet 

tartalmazzák. Ide tartoznak a szerkezetileg egyszerű – minimális – hiányos KE-k (példák erre a vizsgált 

korpuszból: Nem igaz. 9;3/Foglalkozása doktor 7;9/Olvasd! T, ahol a pontosvessző előtti szám a tanuló betöltött 

életkorának évét, a pontosvessző utáni szám a tanuló betöltött életkorának hónapszámát, a T a tanítói közlést 

jelenti); a szerkezetileg egyszerű – bővített – hiányos KE-k (példák erre a vizsgált korpuszból: Üvegből. 6;4/ 

Nagy folyókban. 7;2/Két szótagból. T); a szerkezetileg egyszerű – tagolatlan – szerkesztett KE-k (példák erre a 

vizsgált korpuszból: Tessék?! /Nahát! / Csipcsip 6;7). A vizsgált nyelvi korpusz elemzése után megállapítható, 

hogy a vizsgált NYIK-program óráinak mind tanulói mind pedagógusi KE-k tekintetében dominálnak a 

fenti szerkezetileg egyszerű KE-k. Ahogy az 1. számú ábra adatai mutatják, a tanulók közlésein belül arányuk 

69%; a pedagógus közléseken belül pedig még magasabb, 87%-os arányban jellemzőek. A szerkezetileg 

egyszerű KE-típusok az iskolán kívüli mindennapi kommunikáció közléstípusai, mivel közösen ismert 

kommunikációs kontextust és a téma közös előismeretét feltételezik a kommunikációs partnerektől. 

 

 
 

1. ábra KE-k szintaktikai szerkezete 

 

Vizsgáltuk továbbá ezeknek a szerkezetileg egyszerű közléseknek szintaktikailag még pontosabb belső 

szerkesztettségét. A kapott eredményeket a 2. számú ábra mutatja. Ezek a %-os értékek tovább erősítik az 

előzőek alapján már levont következtetésünket: a programban jellemző KE-típusok az iskolán kívüli 

mindennapi kommunikáció közléstípusaival megegyezőek, mert közösen ismert kommunikációs kontextust 

és a téma közös előismeretét feltételezik a kommunikációs partnerektől. Azaz az adatok a szerkezetileg 

hiányos – bővített vagy szerkezetileg hiányos – tagolatlan KE-k főlényét jelzik. 

 

 
 

2. ábra A leggyakoribb KE szintaktikai típusok aránya tanulók, illetve tanítók közléseiben 
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Olyan közléstípusok ezek, amik a tanítói közlések 53%-t jelentik. Ezt a magas arányt a tanítói közléseken 

belül valóban meglepetéssel fogadhatjuk, mert elmozdulást mutat attól a 80-as évekig meghatározó 

anyanyelvi-nevelés tézistől, hogy a pedagógus beszédmódját a tanulók számára mintaként kell adni. A tanulói 

közlésekben ennél is magasabb, 62%-os a hiányos – bővített vagy szerkezetileg hiányos – tagolatlan KE-k 

aránya. A tanulóknak tehát nem kellett alanyt, állítmányt tartalmazó közlésekkel beszélniük a NYIK-es 

tanórákon, hanem bátran használhatták az iskolán kívüli spontán nyelvi helyzeteikben megszokott 

kontextusfüggő KE formákat, amikre a tanítók természetesként fogadva azokat reagáltak, amiket a tanítók 

természetesen fogadva azokat, tovább fűztek. Ezt a NYIK-program egyik olyan erős nyelvi ismertető 

jegyének nevezhetjük, ami következetesen vonul végig a tanulás tervezésének és irányításának elvén; s ami 

azt mutatja, hogy a NYIK-programban az 1980-90-es években már erősen érvényre jutott a nyelvi 

pluralizmus szemlélete az osztálytermi kommunikáció pedagógus – tanuló interakcióiban. Továbbá a KE 

szerkezeti sajátosságai rámutatnak arra a tényre, hogy a tanórai kommunikációban előfordulnak félbehagyott 

KE-k is a tanuló (18%) és a tanító (4%) közléseiben egyaránt. Ez a jelenség szintén a mindennapi 

interperszonális közvetlen társalgás jellemző jegye. Az, hogy jelen lehetett a NYIK-programmal tanuló 

tanulók osztálytermi kommunikációjában, bizonyítja, hogy a programban a tanórák kommunikációs 

interakciói nem egy standard nyelvi norma-ideálhoz igyekeztek rendeződni, hanem sokkal inkább az 

élőbeszéd sajátosságait követték. Érdekesség, hogy az ún. uniszóló mód használatára viszont egyetlen példa 

volt csupán az elemzett anyagban, ami a fenti eredmények mellett nem is meglepő, hiszen az uniszóló mód, 

azaz párhuzamos beszélés jelensége a szóbeli interperszonális kommunikáció szabályainak megsértését 

jelentené, s mint ilyen, nem jellemző a NYIK-programra. 

 

Összegzés 

 

A tanulmányban vizsgáltuk Zsolnai József Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés programjának 

kommunikációs szempontú tudományelméleti korszerűségét, a magyar oktatási praxisban az 1980-as 90-es 

években betöltött modern vonásait. A bizonyító eljárásban 1-4. osztályos NYIK-es tanórák 

szövegkorpuszait vizsgáltuk témánkon belül releváns szintaktikai szempontok szerint. A levont 

következtetések alapján kimondható, hogy a NYIK-program kommunikációs részterülete a korszakban 

ismert kognitív interakcionalista, valamint kulturális interakcionalista elméletek nyelvi szocializációs 

folyamatokra, kiemelten a nyelvelsajátításra vonatkozó tételeivel összhangban a spontán nyelvi 

szocializáción alapuló anyanyelv-tanítás szemléletét képviselte, s ilyenként a magyar közoktatásban 

megjelenítette azt a pluralista szemléletet, ami szerint a pedagógusoknak a tanítás-tanulás folyamataiban 

szükséges beszédviselkedésükben alkalmazkodniuk minden egyes tanuló nyelvi szocializációs érettségi 

szintjéhez, annak sokféleségét és nem standard voltát(!) a természetes élőbeszéd sajátosságaként elfogadva. 

Tágabban értelmezve a pedagógus – tanuló tanórai szóbeli interperszonális kommunikációs szituációban a 

pedagógusoknak a tanulókat egyenrangú kommunikációs partnerként szükséges tekinteniük, hiszen minden 

egyeskommunikációs aktuson belül közösen tudják megvalósítani az információ kölcsönös áramlását, azaz 

a kommunikáció sikerét. Minden tanulónak a saját nyelvi szocializációs tere alapján sajátos kulturális 

kommunikációs szabály-mintázata van, illetve van kiépülőben, ami más és más. A sikeres tanulási és tanítási 

folyamat alapja, hogy a pedagógus ezekre támaszkodni tudjon, fundamentumként tudjon tekinteni ezekre a 

különféle mintázatokra, s ne akarja megváltoztatni azokat. 

Ez a nevelési – oktatási szemlélet alapvetése a programnak, ami ezzel érvényesíti a nyelvi pluralizmus 

szemléletét a tehetséggondozás, képességfejlesztés megvalósításában és a nyelvi hátrányos helyzet, valamint 

a lemorzsolódás kiküszöbölése tekintetében egyaránt. A NyIK-program kommunikációs részterülete az 

1980-as években újdonság volt, korszerűsége napjainkban is iránymutató az anyanyelvi-nevelés művelői 

számára. 
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Absztrakt: Az Európa 2020 stratégia (Európai Bizottság, 2010) két kiemelt oktatáspolitikai célja a felsőfokú 

végzettségűek arányának növelése és az oktatási rendszerben a lemorzsolódók arányának csökkentése. E két 

cél a felsőoktatásban könnyen összekapcsolható, így az utóbbiak vizsgálata – a szakmai publikációk tanúsága 

szerint – az elmúlt évtizedben relatíve gyakoribbá vált. 

Tanulmányunkban a lemorzsolódás hazai arányainak és fogalomhasználatának vizsgálatát követően az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjában (ELTE SEK) a Bologna-rendszer 

bevezetésétől kezdődően 2020-ig lezárt hallgatói jogviszonnyal rendelkezőket elemző kutatások áttekintését 

követően az eredményekből nyújtunk rövid összefoglalót. Vizsgálatainkhoz a Neptun tanulmányi rendszert, 

illetve két telefonos lekérdezés adatait használtuk fel. Mindkettőhöz leíróstatisztikai eljárásokat, az előbbihez 

még a matematikai statisztikai megközelítési lehetőségek közül két egyszerűbb összefüggésvizsgálatot 

alkalmaztunk. 
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1. Lemorzsolódás a magyar felsőoktatásból 

 

1. 1. Lemorzsolódás a felsőoktatásból nemzetközi összehasonlításban 

 

Az Európai Bizottság 2020-ig elérendő célként tűzte ki a 30-34 éves korosztály körében a diplomások 

arányának növekedését és a relatíve nagyarányú iskolarendszerű lemorzsolódás csökkentését (Európai 

Bizottság, 2010). Az utóbbi évtizedben nagy számban jelentek meg olyan írások, amelyek a felsőoktatásban 

a lemorzsolódást vizsgálják, hiszen a két megnevezett cél összefüggésben áll egymással. 

Nemzetközi összehasonlításban Magyarország a felsőoktatási lemorzsolódás szempontjából 

kedvezőtlen helyet foglal el. A teljes idejű, azaz nappali tagozatos hallgatók körülbelül fele végez. A rész 

idejű képzésben résztvevők (jellemzően levelező és esti tagozatosok) ennél még kisebb arányban (OECD, 

2013. 66; European Union, 2015. 31). A hazai országos, Felsőoktatási Információs Rendszerből (FIR) 

származó statisztikai adatok a különböző típusú képzésekre és képzési területekre vonatkozóan lényegesen 

árnyaltabb képet festenek. 

 

1. 2. Hazai lemorzsolódási adatok 

 

„Az alapképzések szintjén a megkezdett hallgatói tanulmányoknak több mint a harmada (36–39%), 

abszolutórium nélkül, vagyis lemorzsolódással zárul, és alig több mint a fele (52–53%) jut el legalább az 

abszolutóriumig, vagyis sikeresen fejeződik be. (…) A képzési területek közül nagyon jelentős a 

lemorzsolódás az informatika, a műszaki és a természettudomány területek képzésein (49–55%, 40-44%, 

47–50%), és lényegesen kisebb a művészet, a pedagógusképzés és az államtudományi képzési területeken 

(16–18%, 23–28%, 28–30%)” (Demcsákné Ódor és  Huszárik, 2020. 11). (1., 2. ábra) 

 

 
1. ábra Az alapképzések körében a 2009/10–2011/12-es tanévekben megkezdett hallgatói képzések megoszlása a képzéslezárási 

kategóriák között Forrás: Demcsákné Ódor és Huszárik 2020. 42.  

 

 
2. ábra Az alapképzések körében a 2010/11-es tanévben megkezdett hallgatói képzések megoszlása a képzés-lezárási kategóriák 

között, képzési területenként (N = 67 969) Forrás: Demcsákné Ódor és Huszárik, 2020. 47. 
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2. A felsőoktatási lemorzsolódás értelmezése 

 

A lemorzsolódás többféle megközelítésben értelmezhető. Kutatásaink szempontjából ezek közül a 

következők a relevánsak: Kinek a szempontjából beszélünk lemorzsolódásról? A felsőoktatási 

tanulmányokat tekintve mikor beszélünk lemorzsolódásról? illetve Milyen feltétel/feltételek teljesülése 

esetén beszélünk lemorzsolódásról? 

A tanulmányok megszakadása értelmezhető az egyén, a szak, az adott intézmény, illetve a felsőoktatási 

rendszer szempontjából is. Ezek közül a felhasznált adatbázis (Neptun tanulmányi rendszer) által felkínált 

legegyszerűbb lehetőséget, a szakot választottuk. A felsőoktatási tanulmányok idődimenzióját tekintve több 

ponton beszélhetünk lemorzsolódásról. (Ld. 3. ábra) A legkevesebbet a beiskolázási, a második 

legkevesebbet a végbizonyítvány megszerzése – sikertelen záróvizsga (ZV) vagy záróvizsga hiányáról típusú 

lemorzsolódásról tudunk. Annyit azonban érdemes ez utóbbival kapcsolatban megjegyezni, hogy alapvetően 

jogtechnikai kérdés az, hogy hány évig van lehetőség a ZV (esetleg ismételt) letételére. A közelmúltban a 

három felsőoktatási törvény (Ftv.) (1993. LXXX., 2005. CXXXIX., 2011. CCIV. Ftv.) mindegyikének 

hatását tapasztalhattuk a záróvizsgákkal kapcsolatban. Az ELTE SEK vizsgálatokban a jellemző kutatási 

területhez csatlakozva, a tanulmányok alatti lemorzsolódást vizsgáltuk. A „Milyen feltétel/feltételek 

teljesülése esetén beszélünk lemorzsolódásról?” – kérdés megválaszolásakor a tanulmányi rendszerben 

rögzített okokat vettük alapul, s Stéger (2015) megközelítését alkalmaztuk. (1. táblázat) 

 

 

 

 
 

3. ábra Lemorzsolódási pontok a felsőoktatási tanulmányok idődimenziójában 

 

 

1. táblázat A képzés lezárásának indokai 

 

Kategória Képzés lezárásának oka 

Sikeres zárás 
 sikeres kimeneti vizsga 

 végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül 

Lemorzsolódás 

 

 

 a sikertelen javító és ismétlő vizsgák megengedett számának 

túllépése 

 bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször 
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 fizetési hátralék a képzésben 

 kizárás fegyelmi határozattal 

 képzési kötelezettségek nem teljesítése 

 saját bejelentés a képzés megszakítására 

 költségtérítés nem vállalása átsoroláskor 

 

 

Kilépés 

 átvétel kérelemre más intézménybe 

 átvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe 

 egészségügyileg alkalmatlanná válás a képzésre 

 elhalálozás 

 megszüntetés intézménymegszűnés miatt 

 jogutódlás miatt 

 képzésváltás intézményen belül 

 

 

Nincs megadva a képzés 

lezárásának oka 

 a képzés folyamatban van 

 az intézmény nem adott meg okot (adathiány) – nem jellemző 

Forrás: Stéger (2015. 3-4) 

 

3. Lemorzsolódás vizsgálatok az ELTE Savaria Egyetemi Központban 

 

Saját vizsgálatainkban a Neptun tanulmányi rendszer adatait használtuk fel. A vizsgálat célja a 

lemorzsolódás okainak a feltárása volt. Először az ELTE SEK elődjében, a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Savaria Egyetemi Központban (NymE SEK), a Természettudományi és Műszaki Karon 2006 

szeptemberétől 2015 augusztusáig regisztrált hallgatókat, illetve a közülük lemorzsolódókat vizsgáltuk 

adatbázis és interjús vizsgálat segítségével (Vincze, 2015). Második körben 2006-tól 2020-ig az ELTE SEK 

összes alap- és tanárszakos hallgatóját elemeztük, ugyancsak a tanulmányi rendszer adatai és interjúk felvétele 

alapján (Vincze, 2020). (2. táblázat) 

 

 

2. táblázat Lemorzsolódás vizsgálatok az ELTE Savaria Egyetemi Központban 

 

Vizsgálat ideje 
Vizsgált időszak Elemzett szakok Módszer 

20153 2006-2015 

Természettudományi és 

műszaki szakok (8 db) 

(1760 fő) 

Adatbázis elemzés 

Interjú (43 fő) 

2017-20204 2006-2017 
Alapszakok (27 db) 

(5739 fő) 
Adatbázis elemzés 

                                                 
3 TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014 „DUÁLGÉP” – A szombathelyi duális gépészmérnöki képzés fejlesztése, 
együttműködve a kiemelt járműipari központ gazdasági hálózatával című pályázat keretében valósult meg. 
4 A tanulmány az EFOP - 3.4.3 -16 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban és Szombathelyen és az 
EFOP - 3.5.1 -16 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken című pályázatok 
keretében született. 
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2019 

Passzív féléven lévő az 

összes szakon 

(141 fő) 

Interjú (85 fő) 

2013-2020 

Fiatalabb alapszakok 

(628 fő), 

tanárszak  

(1018 fő) 

Adatbázis elemzés 

 

3.1. A vizsgálatok főbb eredményei 

 

2015: „(…) a lemorzsolódás kockázati tényezői: 

 Férfi hallgatók 

 Biológia, földrajz alapszak 

 Levelező tagozatosok 

 Tanulmányaikat szüneteltető nappali tagozatosok 

 Önköltséges finanszírozás 

 Munkavégzés a tanulmányokkal párhuzamosan 

A kutatás legfőbb eredményei az elektronikus tanulmányi rendszer alapján: 

 A kar összes hallgatójának több mint harmada morzsolódott le. Arányuk meghaladja a diplomát 

szerzőkét. 

 A férfiak az eredeti arányukhoz képest nagyobb arányban érintettek a lemorzsolódásban. Több mint 40 

%-uknak maradtak abba a tanulmányai, miközben a nőknél az az arány 32 %. (…) 

 A lakóhely intézménytől való távolsága és a lemorzsolódás között nem mutatkozott összefüggés. 

 A (…) relatíve magas hallgatói létszámok miatt kiemelkedik a biológia és a földrajz szak, amely a vizsgált 

években a hallgatóinak 45, illetve 40 %-át veszítette el. 

 Az öt nagyobb hallgatói létszámmal rendelkező szak abszolút többségénél a kritikus lemorzsolódás 2012-

ben kezdődött, amikor a lemorzsolódok aránya elérte, illetve meghaladta az új belépők felét. 

 A lemorzsolódók jellemzően egy, kisebb, de még igen jelentős arányban két-három félévet teljesítenek a 

tanulmányaikból. A földrajz és a műszaki menedzser alapszaknál a kezdeti jelentős kimaradást hosszan 

elnyúló, még jelentős számú hallgatót érintő lemorzsolódás követi. 

 A nappali tagozatosok kevesebb, mint harmadának, a levelezők csaknem felének szakadtak meg a 

tanulmányai. 

 Minden levelező tagozattal rendelkező szak esetében nagyobb arányban vannak a képzés megszakítását 

saját maguk bejelentő nappali tagozatosok, illetve a bejelentkezést a megengedettnél többször elmulasztó 

levelező tagozatosok, ami a levelező tagozatosokkal való lazább kapcsolatra utal. 

 A lemorzsolódás anyagi okaira mutat az, hogy a lemorzsolódók között – az eredeti arányokhoz 

viszonyítva – lényegesen nagyobb az önköltségesek aránya. A magasabb 348 hallgatói létszámmal 

rendelkező szakok, a műszaki menedzser kivételével, elveszítették az önköltséges hallgatóik több mint 

felét. 

 A passzív félévek és a gyengébb tanulmányi eredmények jelzés értékűek a lemorzsolódás szempontjából. 

 A telefonos megkeresés alapján: 

 A tanulmányokkal párhuzamosan folytatott keresőtevékenység jelentős mértékben befolyásolta a 

tanórákra járást és a vizsgákra történő felkészülést. 

 Tanulmányi nehézséget elsősorban az információhiány és a tantárgyi követelmények okoznak. 

 A tanulmányok megszakításának tipikus okai: sikertelen tárgyteljesítés, másra számított, anyagi, 

munkahelyi és családi okok. 
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 A tanulmányok folytatásához a hallgatók leginkább információkat, anyagi támogatást, valamint 

oktatói mentorálást, felzárkóztató kurzusokat igényeltek volna.” (Vincze, 2015: 347-348) 

2020: Az idősebb alapszakjaira vonatkozó „elemzéseink azt mutatják, hogy 

 a férfiak nagyobb eséllyel morzsolódnak le, mint a nők, különösen látványos ez a különbség a sport- és 

a társadalomtudományi területen. (…) 

 Megfigyelhető a levelező tagozatosok nagyobb arányú lemorzsolódása is, amely minden képzési 

területen szignifikáns különbséget mutat. A legjelentősebb a társadalomtudomány képzési területen. 

(…) 

 A finanszírozást tekintve, nem meglepő módon, a költségtérítéses/önköltséges hallgatók 

lemorzsolódása is szignifikánsan magasabb. (…) A legnagyobb arányú elmozdulás a 

bölcsészettudomány területen van (…). (…) 

 A lemorzsolódók szignifikánsan rosszabb tanulmányi átlaggal is rendelkeznek. (…) Különösen 

szembetűnő ez a különbség a műszaki képzési területen. (…) 

 A teljesített kreditek átlagában egészen jelentős a különbség: a lemorzsolódók átlagosan csupán 15 

kreditet, míg a sikeresek 27 kreditet könyvelhettek el” (Vincze, 2020; 18, 20, 21, 23, 24). 

 A fiatalabb alapszakjaink szakonkénti hallgatói létszáma alacsony, így további vizsgálatokra lenne 

szükség. 

 Az osztatlan tanárszak 2013-ban indult. A hosszú a képzési idő miatt, még alacsony a végzettek száma. 

„Csupán 15 % tekinthető lemorzsolódónak, akik többsége maga jelentette be a tanulmányok 

megszakítását. (…) A lemorzsolódók többsége férfi (…), a sikeresekhez viszonyítva kisebb arányban, 

de még többségében állami ösztöndíjas (…), Vas vagy szomszédos megyéből érkezett. Több mint 

kétharmaduknak volt passzív féléve (…), ami lényegesen nagyobb arányú, mint a sikereseké. Szakjaikat 

tekintve gyakoriak a 10 és 11 félévéves testnevelő tanár; gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 

szakosok. Tanulmányi átlagaik lényegesen rosszabbak, mint a sikeresen teljesítőké” (Vincze, 2020. 54-

55). 

 A rövidciklusú tanárképzésben lényegesen nagyobb arányú a tanulmányok megszakadása. 

 A telefonos interjú keretében megkérdezett passzív féléven lévők: 

 legnagyobb arányban családi, munkahelyi, anyagi és tanulmányokkal összefüggő okok miatt 

passzíváltatták félévüket. 

 Csupán kétharmada volt biztos a tanulmányai folytatásában (Vincze, 2020). 

 

Az elemzések tanulsága, hogy az elektronikus tanulmányi rendszer adatainak vizsgálata a sikeres, illetve 

a megszakadó tanulmányok szempontjából lehetséges és szükséges is. Matematikai statisztikai eszközökkel 

feltárhatók különbségek a tanulmányaikat sikeresen befejezők és az azokat megszakítók között. A képzési 

területek s azokon belül az egyes szakok között jelentősek a különbségek, ami a szakonkénti elemzések és 

mélyebb vizsgálatok szükségességét támasztják alá. Különösen azokra a szakokra kell odafigyelni, amelyeken 

a hallgatók csupán fele, vagy még kisebb aránya jut el a végbizonyítvány megszerzéséig, de indokolt a 

mintatantervhez képest az átlagosnál hosszabb időre nyúló tanulmányi, illetve lemorzsolódási idővel 

rendelkező képzések elemzése is. 

A kapott eredmények segítségével fejleszthető a hallgatóknak nyújtott szolgáltatási rendszer, amely 

hatékonyabb lehetne a lemorzsolódás megelőzésében. 
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UTÓSZÓ 

 

A 2020 – 2021. év elmaradt szakmai találkozások sorát hozta számos szakterületen. A Covid-19 világjárvány 

miatt a felsőoktatás hazánkban is online térbe került. Oktatók, kutatók hosszú hónapokig nem, vagy csak 

kevés hírt kaptak egymás munkáinak eredményeiről. De e kötet írásait olvasva is mondhatom, hogy ebben 

a nehéz időszakban is töretlenül megmaradt bennünk egyrészt a belső érdeklődés a világban zajló események 

iránt; szűkebben kérdések és hipotézisek sora, majd összefüggések és tézisek, azaz lehetséges válaszok 

keresése mindarra nézve, miként alakítja a magunkénak vallott szakterületünk elméleti és/vagy alkalmazott 

részleteit jelenleg éppen a pandémia. A 2020-at megelőző években időről időre megosztottuk egymással 

tudományos eredményeinket szűkebb szakmai közösségeinkben akár egy kávé mellett eszmét cserélve, akár 

egy--egy konferencián az előadásainkat követő személyes vitákban. Erős inspirációt jelentettek ezek az 

alkalmak a további tudományos lépésekhez. Talán mondhatom, hogy a Covid-19 időszak tudományos 

ingercsendet generált körénk, amiben a közös gondolkodás és vita mint a kutatás említett táptalaja nem 

kaphatott önfeledt teret, hiszen a személyközi kommunikáció csatornái nagyon beszűkültek, illetve 

arctalanabbá váltak. Az együttgondolkodásra, a jóízű tudományos vitákra ugyanakkor eddig talán soha nem 

tapasztalt mértékben volt szükségünk! Ez a gondolat hívta életre az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai 

Intézet – Szombathely szervezésében megrendezett Kutatások a Covid-19 pandémia idején témájú tudományos 

ülést. Az elhangzott előadásokból készült hat tanulmány olvasható ebben a szerkesztett kötetben.  

A nyitótanulmányban N. Tóth Ágnes olyan – a nemzetközi tudományos színtéren jegyzett – 

neveléstudományi kutatások hermeneutikai áttekintésével foglalkozik, amelyek a Covid-19 világjárvány alatt 

kialakult oktatási gyakorlatokat elemzik. Tanulmánya határozottan mutatja meg, hogy a neveléstudomány 

képes volt rendkívül gyorsan reagálni a világjárványból eredően szükségszerű oktatási környezet-váltásra. 

Miszerint e tudományterületen a 2020-ban és 2021-ben publikált kutatási eredmények támogatni hivatottak 

a tanárok online térben értelmezett szakmai fejlődését és fejlesztését mind technikai, mind módszertani 

szempontokból; hangsúlyozzák a méltányosság pedagógiájának rendkívüli fontosságát.  

Két olyan kutatás bemutatása követi N. Tóth Ágnes holisztikus szemléletű tanulmányát, miknek szerzői 

a hazai oktatási környezet egy-egy speciális területén vizsgálták a pandémia eddigi időszakának oktatási 

eredményeit, illetve következményeit. Velics Gabriella a felsőoktatásban megélt tapasztalatokra alapozta 

kutatását. Tanulmányában az ELTE PPK PPI közösségszervezés BA. szakán működő Közösségszerelő 

Műhely hallgatói közössége digitális térbe került rendezvényeinek közösségteremtő stratégiai elemzésével 

foglalkozik. A szerző célja kettős: egyrészt kérdőíves vizsgálatok eredményeire támaszkodva számol be a 

programsorozat megvalósításakor használt digitális megoldások alkalmazhatóságáról és a lehetséges 

fejlesztési irányokról; másrészt rámutat a közösségszervezés egy új – talán éppen a Covid-19 világjárvány 

hatására jelenünkben ugrásszerűen fejlődő – trendjére, a digitális közösségszervezésben rejlő lehetőségekre. 

A tanulmány számos ponton szakmai ajánlásként is értelmezhető közművelődési szakemberek számára. A 

hazai oktatási tér pandémia alatti tapasztalataira épül Katona Zsolt – Kerner László – Alföldi Zoltán – Soós Imre 

– Ihász Ferenc tanulmánya is. A szerzők a közoktatás területén belül középiskolások körében vizsgálták a 

digitális oktatási környezet bevezetésének egészséges életmódra gyakorolt hatásait a tanulók fizikai 

aktivitásainak, a képernyő előtt töltött időnek, az alvás időtartamának és a közérzet/jóllét érzésének 

változásai függvényében. Közzé tett eredményeik rámutatnak, hogy a világjárvány okán bevezetett 

kizárólagos online oktatási színtér számos ponton komoly kockázati tényezőt hordoz az egészéges életmód 

fenntartásához hozzájáruló mutatók terén.   

Kötetünk következő három tanulmánya látensen – üzenete alapján mégis szorosan – kapcsolódik a 

Covid-19 világjárvány alatt szükségszerűen változott tudományos térhez. E munkákban közzétett 

tudományos eredmények azt példázzák, hogy a 2020 – 2021 közötti időszak a tudományos munkát folytató 

szakemberek számára nem az otthon töltött csend vagy a passzív szemlélődés időszakát jelentette, sokkal 

inkább hozta a megelőző években felgyülemlett vizsgálati korpuszok elemzésének, rendszerezésének 

lehetőségét. Sőt, a legszerencsésebb kutatók – minden külső nehezítő körülmény dacára (!) – töretlenül 
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folytathatták terepmunkáikat is.  A pandémia időszaka alatt terepen dolgozhatott Tóth Gábor Antal és Pap 

Ildikó Katalin, akik a jáki bencés apátságban a jelenleg is folyó felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan 2019-

től újraindíthattak tervásatásokat, valamint az apátsági templom belső terében is feltárásokat kezdhettek. 

Tanulmányukban a jelenleg elért részeredményekről tudósítanak. A még folyamatban lévő embertani 

vizsgálatok az egykor Jákon és környékén élt népesség biológiai jellemzőiről, az őket ért és akár életüket is 

veszélyeztető betegségeikről (például a korabeli fertőző megbetegedésekről is (!)) ígérnek eredményeket. A 

pandémia „tudományos ingercsend” időszakában Koós Ildikó anyanyelv-pedagógiai fókuszú nyelvészeti 

vizsgálatokat végzett olyan, egy évtizeddel korábban hozzá került és az 1980-as, 1990-es években rögzített 

videókazetták hang- és képanyagainak szintaktikai elemzésével, amelyek Zsolnai József NYIK-programjával 

oktatott osztályok tanítói – tanulói kommunikációját tartalmazzák. Az eredmények alátámasztják, hogy a 

NYIK-program mint a ’80-as, ’90-es években megvalósuló alternatív lehetőség az oktatásban érvényre 

juttatta a nyelvi pluralizmus szemléletét. Annak kiteljesítése napjaink közoktatása számára is releváns 

szociolingvisztikai igény mind a tanulói hátrányos helyzet kiküszöbölésére, mind a tehetséggondozásra 

nézve. Vincze Szilvia tanulmánya szintén a korábbi évek során felgyülemlett forrásadatok elemzését, az 

elemzés következtetéseit ismerteti. Tanulmányában foglalkozik a Savaria Egyetemi Központ 2006 – 2020 

között lezárt hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetlegesen előfordult lemorzsolódási tendenciáival, a 

lemorzsolódás okaival. Eredményeivel a felsőoktatás mint oktatási környezet minden szereplőjének 

figyelmét felhívja arra, hogy a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében kiemelten szükséges a 

hallgatóknak nyújtott tanulástámogató szolgáltatási rendszer további fejlesztése.  

A Kutatások a Covid-19 pandémia idején tudományos ülés tanulmányai tudományos értékességük 

elismerésén túl számomra azt az üzenetet is hordozzák, amit egykor Mérei Ferenc tanár úrtól tanultam: Élj 

intenzíven, és függetlenítsd magad a körülményektől! Ezekkel a gondolatokkal ajánlom a kötetet, remélve, 

hogy olvasói átélik azt a bizonyos, szüntelenül vágyott, intenzív szellemi élményt, ami pandémia okozta 

körülményektől is függetlenített.  

 

 

 

 

Szombathely, 2021 októbere         
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