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Összefoglaló 

A szakképzés-pedagógia ugyan a neveléstudományi diskurzusokban háttérbe szorult, viszont a 

szakképzési rendszer az elmúlt évtizedben olyan jelentős és komplex átalakulási folyamaton megy 

keresztül, amely pedagógiai szempontból is kellő alapot szolgáltat annak előtérbe állítására. Az előadás 

elsősorban a szakképzés oktatóira helyezi a hangsúlyt, a szakmai pedagógusokra, közülük is a 

mérnöktanárokra. Az ő képzésük közel 15 éve a Bologna-rendszerű képzési modell szerint zajlik, mely 

a szakmai pedagógusi képzési területet jelentősen átalakította. Az előadás fókuszába a képzési beválás 

került, amelynek nyomán a képzésben résztvevők vizsgálatán keresztül a kutatás hozzá tud járulni a 

képzések tartalmi megújítását segítő szerkezeti és módszertani változtatásokhoz. S különösen a szakmai 

pedagógusképzési területeken súlyponti probléma az, hogy a hallgatók hosszútávú életpálya 

sikerességét biztosító tanulási tevékenységek és oktatási módszerek kerüljenek beépítésre képzésükbe, 

ezáltal minél sikeresebb pályaszocializációt tudjuk elősegíteni. 

 

Kulcsszavak: szakmai pedagógusképzés, mérnöktanár, empirikus vizsgálat 

 

 

1. Bevezetés 

A magyar neveléstörténtet része a szakmaipedagógus-képzés, azon belül szűkebb területünk a 

műszakipedagógus-képzés története és egésze. Ugyanakkor, ez nagyon sokáig meg sem jelent a 

neveléstudományi diszciplínában. A közismereti tárgyakat tanító tanárképzés mellett háttérbe szorult, 

vagy teljesen hiányzott a műszakipedagógus-képzéssel, illetve a szakmaipedagógus-képzéssel 

kapcsolatos publikáció (Benedek, 2005). 

A műszakipedagógus-képzés azonban időről időre napirendre került az elmúlt évtizedekben. Eleinte 

a képzés létjogosultságának igazolása volt az elsődleges szempont a közismereti pedagógusképzések 

sorához igazodva, majd annak szintjeinek és feladatainak elfogadása, mind a szaktudományos, mind a 

pedagógusi társadalom felől. Azonban a szakképzés helyzetének alakulása nyomán (Benedek, 2005) 

egyre inkább előtérbe került az, hogy valóságos utánpótlás nevelés történik-e a területen, hiszen a 

pedagógusi pályaelhagyás a természettudományi tárgyakat oktató pedagógusok mellett (Bacsa-Bán, 

2019a, 2019b) itt a legszámottevőbb. 

Bár már az 1980-as évek közepén megfogalmazódott az a tény, hogy a középfokú oktatás közel 70 

%-át alkotó szakképzés tartalmi és strukturális fejlesztése, a képzés minősége döntő mértékben a 

pedagógusoktól a szakmai elmélet és gyakorlat oktatóitól függ (Fekete, 1985; Biszterszky, 1985) ez az 

elképzelés továbbra is fenntartható, a pedagógusok ma is a középpontba állíthatók e területen és annak 

minőségi megújításában. 

 

2. A mérnöktanár-képzés Dunaújvárosban 

A Dunaújvárosi Egyetem 2020-ban emlékezett meg a szakmaipedagógus-képzés 50. évfordulójáról: 

az intézmény – 1970-ben – elsőkként kezdte meg a műszaki pedagógusok képzését; s az eltelt 50 évben 

– a képzés fejlesztésével, vizsgálatával – a műszaki pedagógusok kutatásaihoz is jelentősen hozzájárult 
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(Molnár, 1984, 1987; Bacsa-Bán, 2021). E kutatási portfólióba illeszkedik jelen kutatásunk, melyet a 

mérnöktanár-mesterképzésben 2007 -től részt vevő hallgatók körében végeztünk. 

2007-ben amikor intézetünk egyik első felsőoktatási intézményként akkreditálta a mérnöktanár 

szakot, új korszak indult a képzésben. Azóta tudjuk és megtapasztaltuk, hogy a Bologna-rendszerű 

tanárképzés átalakította magát a képzés egészét, s ezáltal a képzésbe lépők köre is átalakult, csakúgy, 

mint annak tartalma, s bizonyára megítélése is jelentős változáson ment keresztül. Közel 15 év áll 

mögöttünk a mérnöktanár-mesterképzésben, közel 500 db kiadott diploma, záróvizsga. Időről időre már 

megvizsgáltuk (Bacsa-Bán, 2013; 2014; 2015), hogy milyen beválási mutatókkal rendelkezünk, 

nagyobb számvetést azonban most teszünk, longitudinális vizsgálatunk nyomán a 2007-től 2021-ig a 

Dunaújvárosi Főiskolán, majd Egyetemen nálunk tanuló végzett hallgatók megítélését kívánjuk jelen 

munkánkban összegezni és ennek nyomán a képzés egészére nézve következtetéseket levonni. 

Míg a korábbi, főiskolai szintű műszaki tanár, mérnöktanár képzés első jelentős szakaszában, 1974 

és 2007 között 1190 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait és szerzett mérnöktanári főiskolai szintű 

diplomát; többségük nappali tagozaton (kisebb hányaduk levelező tagozaton). Addig a Bologna -

rendszer nyomán létrejövő, új mester szakon 2007-2021 között: 468 fő szerzett oklevelet Tanár-

mérnöktanár MA szakon. 

 

 
 

1. ábra: A mérnöktanár MA szakon végzettek száma 

 

2014-ben a mérnöktanár-képzésünk kibővült az osztatlan mérnöktanár képzés lehetőségével is, bár 

e képzés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeit az elmúlt, közel másfél évtizedben. Sajnos az 

osztatlan mérnöktanári szak valamennyi műszakipedagógus-képzést folytató intézmény problémája. 

(Gubán és Kadocsa, 2015) 

 

3. Mérnöktanárképzés „Bologna előtt és után” 

A pedagógusképzés egészén belül a szakmai pedagógusképzés sokszínű, sokféleségében azonban 

olyan közös jegyek vannak, amelyek különbözőségükben az egységet erősítik. A szakmai 

pedagógusképzésben a szakmaitanári-képzés és a szakoktatóképzés megőrizte a „szakmaiság” és a 

„tanárság” követelményének kettősségét, illetve a szakmai tudás elvárását mint a pedagógusi képesítés 

megszerzésének és a pedagógusi tevékenység gyakorlásának előfeltételét (Benedek és Molnár, 2015; 

Rádli, 2011). 

A szakmai pedagógusképzés másik sajátossága, hogy a szakmai, diszciplináris felkészültség a tanári 

képesítéssel több szaktárgy képesítésére készít fel. Mindez a szakmai pedagógusképzés minden szintjén 

jelen van, hiszen a képzés egésze a szakmastruktúrához illeszkedik, a szakképzést követi (Rádli, 2011). 

A Bologna-folyamatot megelőzően a műszakipedagógus-képzésnek alapvetően 2 modellje alakult ki, 

azaz a műszaki pedagógusok képzése párhuzamos és követő formában folyt (Tóth, 1995, 2000a;  

Bán, 2006): 
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A párhuzamos (konkurrens) képzési modellben a képzés egész ideje alatt vagy annak hosszabb 

időszakában a műszaki és pedagógiai képzés párhuzamosan halad. E modell legfőbb előnye az volt, 

hogy nagyobb lehetőséget biztosított a fokozatos pedagógiai tapasztalatszerzésre, a pedagógiai pálya 

iránti motiváció elmélyülésére és a pedagógiai képzési tartalom szakszerű szervezésére. A párhuzamos 

nappali tagozatú műszakipedagógus-képzés karakteres változatait a holland, a francia és a magyar 

főiskolai szintű műszakitanár/mérnöktanárképzési és szakoktatóképzési rendszerek mutatják  

(Tóth, 1999). 

A követő (konszekutív) képzési modellben a pedagógiai képzési szakasz (a tanárképzés) a műszaki 

képzési szakasz befejeződése után kezdődik. Ezt a modellt – a képzés gazdaságossága miatt, ill. a 

későbbi pályamódosítások elősegítésére – számos országban jelenleg is alkalmazzák. Tipikus 

megvalósítása az angol és a Bologna-rendszer előtti magyar egyetemi szintű műszakipedagógus-

képzésben figyelhető meg (Tóth, 1999). 

Létezett, viszonylag kis volumenben, a vegyes forma is: azok a hallgatók, akik a párhuzamos 

képzésben nem jutottak el a tanári oklevélig (pl. nem tudták megszerezni a szükséges krediteteket), 

befejezhették a pedagógusi tanulmányaikat (megszerezhették a még szükséges kreditjeiket) követő 

formában. Tagozat szerint a párhuzamos képzés nappali, a követő képzés levelező tagozaton folyt 

(Tóth, 2000b). 

A bolognai folyamat átalakította a szakmai tanárképzés és a műszakipedagógus-képzés rendszerét 

is. A szakmai pedagógusképzés szerkezeti változása azonban a tartalom változását is magával hordozta.  

A mérnöktanárképzés a pedagógusképzési területhez tartozik, bár szorosan kötődik a specializáció 

szakterületeihez is. Ennek oka az, hogy a mérnöktanárok pedagógiai-módszertani felkészítése szorosan 

kapcsolódik a mérnökképzéshez, s mint komplex műszaki és pedagógiai képzés, a jövőben is csak a 

mérnökképzés környezetében lehet hatékony (Bán, 2006). 

A bolognai modell nyomán az azonos szakterületen belüli képzés a következő módon tagolódik  

két ciklusra: 

1. A közvetlen munkába állást segítő, alapvetően gyakorlatorientált ciklus, a bachelor szint (BSc), 

mely a műszaki szakoktató BSc szakot jelenti. Ezt váltotta fel 2021-től a szakoktató BA szak. 

2. A fejlesztő-kutató feladatokra felkészítő, alapvetően elméletorientált ciklus, a master szint (MA) 

az okleveles mérnöktanárok képzését testesíti meg. 

 

A struktúra a műszakipedagógus-képzésben a Bologna-rendszer előtt a következő volt: 

 
1. táblázat: A műszakipedagógus-képzés szakmai és pedagógiai  

végzettségének szintjei a Bologna-rendszer előtt 

 

Szakmai végzettség Pedagógiai végzettség A tanári kvalifikáció megnevezése és szintje 

Okleveles mérnök (M. Eng.) Egyetemi (M. Ed.) Okleveles mérnöktanár (egyetemi 

végzettség) 

Mérnök (B. Eng.) Főiskolai (B. Ed.) Mérnöktanár (főiskolai végzettség) 

Technikus Főiskolai Műszaki szakoktató (főiskolai végzettség) 

Forrás: Varga, 1996.  

A Bologna-folyamatot követően pedig az alábbi módon foglalható össze: 

2. táblázat: A műszakipedagógus-képzés szakmai és pedagógiai  

végzettségének szintjei a Bologna-rendszer nyomán 

 

Szakmai végzettség Pedagógiai végzettség A tanári kvalifikáció megnevezése és szintje 

Okleveles mérnök (M. Eng.) Egyetemi (M. Ed.) Okleveles mérnöktanár (egyetemi 

végzettség) Mérnök (B. Eng.) Egyetemi (M. Ed.) 

Műszaki szakoktató (B Eng.) Egyetemi (M. Ed.) 

Mérnöktanár (B Ed) Egyetemi (M. Ed.) 

Technikus. OKJ bejövő Főiskolai (B Eng.) Műszaki szakoktató (főiskolai végzettség) 

Középfok /OKJ Főiskolai (B. Ed.) Szakoktató (főiskolai végzettség) 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.1. A szakmaipedagógus-képzés sajátosságai 

A műszakipedagógus-képzés egyszerre több célnak kíván eleget tenni, ezért a képzés több szálon 

fut. Ez felveti a mérnöki/tanári területek aránytalanságait. Korábban (a Bologna-rendszer előtt létező) 

kettős diploma kedvező volt az elhelyezkedés rugalmasságát tekintve is, de további előnyei is voltak 

pl. műszaki gyakorlatot szereztek, pszichológiai és pedagógiai ismeretek a mérnökként dolgozóknak 

stb. (Tóth ésVarga, 2001). 

A műszakipedagógus-képzésben a szaktudományi képzés minden más tanárképzéssel is foglalkozó 

intézmény képzésénél átfogóbb. Diplomája birtokában egy-egy műszaki pedagógus 10–15 féle tantárgy 

oktatását láthatja el szakterületén. A műszaki pedagógus átfogó műszaki ismeretei révén jól tud 

alkalmazkodni a szakmai középiskolák nagymértékű specializációjához is (Tóth, 2000a). 

A műszakipedagógus-képzés pedagógiai moduljainak tantárgyi rendszere nagy hasonlóságokat 

mutat a közismereti tanárképzés tantárgyainak rendszerével. A pszichológiai, neveléselméleti és 

didaktikai tananyagokban sok rokon elem fedezhető fel, bár a tárgyalás aspektusa magában hordozza a 

képzés műszaki irányultságát. A legnagyobb különbség a szakmódszertanok anyagában és felfogásában 

mutatkozik meg. A műszakipedagógus-képzésben a szakmódszertanok kezdettől fogva a pedagógiai 

képzési modul szerves részét alkották, s hatáskörüket tekintve is a tanárképző 

tanszékekhez/intézetekhez/központokhoz tartoztak. Ma is vitatott, hogy kötődésük mely irányba mutat 

elsősorban: a szaktárgyi vagy a pedagógiai területek felé (Tóth és Varga, 2001). 

 

4. A vizsgálat 

Longitudinális vizsgálatunkban a Bologna-rendszer bevezetésétől képzésben részt vevő, ott 

záróvizsgázó hallgatók csoportját kívántuk kérdőíves módszerrel kikérdezni, s a képzési beválás 

szempontjai szerint válaszaikat elemezni. 

 

4.1. A kutatás tárgya 

A kutatás tárgya a Dunaújvárosi Egyetem (és elődintézménye) mérnöktanárszakos mesterképzési 

hallgatói, azaz a végzett mérnöktanárok képzésről kialakított véleményének vizsgálata volt. 

Egy intézmény oktatásának, képzésének a megítélése – a rendkívül sok összetevő, tényező miatt – 

komplex feladat. A fokozódó teljesítménykövetelmények és verseny miatt a hallgatók és a volt 

hallgatók az oktatást egyre inkább szolgáltatásjellegűnek fogják fel, igényességében, minőségében 

nagyban érdekeltté válnak (Fábri, 2001). 

Az új képzési struktúra első végzett diplomás korosztályainak kibocsátásával párhuzamosan a 

visszajelzés igénye egyre erőteljesebbé vált (Polónyi, 2004). A kutatás tárgya ezen megfontolások 

alapján alakult ki. 

 

4.2. A kutatás célja 

A kutatásnak az volt a célja, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen diplomázott mérnöktanárok körében 

végzett adatgyűjtés alapján megvizsgálja a képzés minőségét, javaslatokat tegyen a képzés 

megújításához, az intézmény és a hazai szakmaipedagógus-képzés egésze számára. 

A vizsgálatunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miként vélekednek a képzésről a 

legfontosabb szereplők, a végzett hallgatók.  

A kutatás nyitott kérdései a korábbi mérnöktanár-képzésünk beválásakor már megfogalmazott (Bán, 

2006) összetevőkre irányulva a következők voltak. 

– Mennyire kívánatos terület a tanári pálya a végzettek számára? 

– Mely tényezők függvénye a képzéshez való viszonyulás?  

– Van-e és miben rejlik a különbség a 2007-2020 között képzésben lévő, azaz a 2009-2021 között 

diplomázott végzetti csoportok között a képzésről alkotott vélemény tekintetében? 

 

4.3. Kutatási módszerek 

A kutatás speciális voltára való tekintettel, a Dunaújvárosban tanuló hallgatóktól gyűjtöttünk 

információkat, ennek időpontja a mesterszakos diploma megszerzésének időpontja volt, azaz 

közvetlenül a záróvizsga letétele után kérdeztük meg rendre őket, s gyűjtöttünk adatokat 2009 és 2021 

között. A közel 15 éves képzési idő minden záróvizsgázó hallgatójának felajánlottuk a kérdőív 

kitöltésének lehetőségét, de a vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, ahogy a kérdőívből kinyert 

információk: anonimek. Örvendetes számunkra, hogy a 2007-2021 között a Dunaújvárosi Egyetemen 
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tanult 468 hallgatóból longitudinális mérésünk során 306 db kérdőívet sikerült vizsgálati célokból 

összegyűjtenünk, amely mintegy 65%-os válaszadási arányt mutat, ezek megengedik, hogy 

következtetéseinkből általános érvényű kijelentéseket is tehessünk. 

Az adatok feldolgozása a leíró statisztika eszközeivel történt, a mélyebb összefüggések feltárása és 

értékelése folyamán a matematikai statisztika módszereivel éltünk. A feldolgozás az SPSS 

társadalomtudományi kutatóprogram segítségével zajlott. 

 

4.4. A kutatás eszközei 

A vizsgálat során ugyanazon kérdőív került felhasználásra valamennyi végzetti csoportnál, amely 

struktúráját tekintve több kérdésblokkra volt osztható: 

– háttérváltozók, a hallgatók alapadatai – nem, életkor, a lakóhely, tanulmányok időszaka, 

nyelvtudás 

– a mérnöktanár szakos képzés megítélése (korszerűség, egymásra épülés, ismeretek 

hasznosíthatósága, képzésireform-javaslatok) 

– szakmai felkészültségre, munkavégzésre és kommunikációs készségre vonatkozó kompetenciák 

megítélése 

– munkavégzésre vonatkozó információk 

– visszatekintés az addigi pályafutásra és jövőbeni tervek 

 

5. A vizsgálat eredményei 

 

5.1. Háttérváltozók 

A vizsgálat eredményeinek értékeléséhez az alapinformációkat összefoglalva a következő 

megállapításokat tehetjük. Válaszadóink közel 80%-a férfi, míg egyötöde nő. A mérnöktanári képzés 

specializációiból (informatika, gépészet-mechatronika és korábban anyagmérnök-mérnöktanár 

szakirány) ez mindenképpen várható volt. S korábbi vizsgálataink (Bacsa-Bán 2019a, 2019b) 

előrevetíthetik azt a tényt, hogy a szakmai tanári terület a mai napig az a képzési terület, ahol férfitöbblet 

jellemző. 

A képzést elvégzők (megkérdezéskori) életkorát vizsgálva korcsoportonként azt látjuk, hogy 

zömmel a 26-30 és 31-35 év közötti korosztály volt képzésünk hallgatója, bár ennek némileg ellent 

mond az a tény, hogy legidősebb hallgatónk - a magyar felsőoktatás legidősebb diplomát szerzettje - 

volt 2020-ban, 80 évesen a mérnöktanári szakon. 

 

 
2. ábra: A válaszadók életkori megoszlása korcsoportonként 
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Ha az életkort és a beiratkozás évét összevetjük, a kettő között korrelációt találunk, mégpedig a 

képzés elindulásakor hallgatóink között magasabb volt a 40 év alattiak száma és aránya, míg az utóbbi 

5 évben (2016-tól) ez az arány a 40 év felettiek irányába tolódott el. Ez annak is betudható, hogy új és 

egyben első egyetemi képzésünkként, a korábban Dunaújvárosban nappali tagozaton végzett, 

mérnöktanár főiskola szintű okleveles volt hallgatóink tértek vissza képzésünkre. 

Válaszadóink zömmel államilag finanszírozott formában tanultak képzésünkön, mintegy 80%-a 

megkérdetetteknek, míg 12%-uk költségtérítéses hallgatónk volt, de néhányan a megkérdezettek között 

azt jelezték, hogy mindkét finanszírozási formában folytatták tanulmányaikat. Ez utóbbi zömmel az 

elmúlt időszak, az utóbbi 5-6 év végzettjeinek jellemzője, enyhe korrelációs értéke is ezt jelzi (r=0,117). 

Viszont ez minden bizonnyal összefüggést mutat a belépők életkori öregedésével is. 

A megkérdezettek válaszadáskori lakóhelyüket tekintve leginkább Fejér megyeiek (27,2%), majd a 

közeli Bács-Kiskun megye következik, ezt követi a közelsége miatt könnyen elérhető főváros, s Tolna 

és Baranya megye. Ennek magyarázata a képzőintézmény interregionális helyzetéből adódik, több 

megye találkozási pontjaként, közlekedési csomópont jellege is ezt erősíti. 

Középiskolai tanulmányaikat tekintve zömmel a hagyományos szakközépiskolai érettségivel 

rendelkeznek, erősítve azt a tényt, hogy a szakmai tanárképzés alapvető utánpótlás bázisa a szakképzés 

volt tanulói, mintegy kétharmaduk jön ezen intézménytípusból, míg fennmaradó részük elsősorban 

gimnáziumi tanulmányokat folytatott. 

 
 

3. ábra: A megkérdezettek középiskolai tanulmányaik szerinti megoszlása 

 
Kíváncsiak voltunk, hogy intézményünkben folytatott tanulmányaik előtt hol szereztek felsőfokú 

végzettséget, válaszadóink azt jelezték 27%-ban, hogy intézményünkben szerezték meg előzetes 

mérnöki/mérnöktanár/szakoktatói ismereteiket, amely éppen tanulmányaik aktuális bemenetét jelenti, 

hiszen a mérnöktanárképzés többféle felsőfokú oklevél esetén biztosít belépési lehetőséget. 

Érdekes alapadata megkérdezésünknek az, hogy rendelkeznek-e, s ha igen, milyen szintű, típusú 

idegennyelvi tudással volt hallgatóink és az mely nyelvhez kapcsolható. Ez utóbbi tekintetében az angol 

nyelv fölénye tapasztalható, - várakozásainknak megfelelően - mintegy 58,8%-uk szerint, ezt követi a 

német nyelv, de megállapítottuk, hogy kis mértékben (4,5%) több nyelvet is beszélnek. 

Nyelvvizsgával a hallgatók 63,7%-a rendelkezik, amely 86,4%-ban komplex nyelvvizsgát jelent, 

azonban csak 55,8%-uknak van középfokú nyelvvizsgája, míg alapfokú 40%-uknak, s 3,9%-uknak, 

azaz 7 főnek felsőfokú nyelvvizsgája van a válaszadók közül. 
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5.2. Képzési beválás, a képzés megítélése, hasznossága 

A megkérdezett végzettjeink egyértelműen korszerűnek ítélték a végzés időpontjától függetlenül a 

mesterképzési szakon szerzett pedagógiai ismereteket, 96,7%-uk nyilatkozta ezt; s hasonlóképpen 

megfelelőnek tartotta 94,3%-uk az elméleti és gyakorlati tárgyak egymásra épülését. 

A kérdéseket nyílt kérdések formájában próbáltuk továbbvizsgálni, amelynek során a továbbiakban 

ismertetett megállapításokat nyertük. 

Válaszaik közül legnagyobb arányban az ismeretek korszerűségét, modernségét említették, ezt 

követték az oktatási módszerek modernségének megnevezései, majd a gyakorlatorientáltság, a modern 

eszközök, s a rugalmasság, progresszivitás stb. S mindössze 5 elégedetlen válasz született a nem 

használhatóságra vonatkozóan. 

Az egymásra épülést tekintve pedig a logikusság, következetesség, elmélet-gyakorlat jó elrendezése 

kapta magasan a legtöbb említést a nyílt kérdésekben, ezt követte a módszertanok ilyen szempontú 

kiemelése, s a tanári kompetenciák követése. Az egymásra épülés hiányát néhány esetben, de 

valamennyi területen említették: szakmai gyakorlatok, szakmai tárgyak, pedagógiai tárgyak esetén is. 

Az ismeretek hiányoságait vizsgálva zömmel (51,8%) műszaki ismereteket hiányoltak a képzésből, 

ettől jelentősen kisebb arányban adtak meg gazdasági, társadalomtudományi ismeretköröket a 

megkérdezés során. 

 

 
4. ábra: Milyen ismereteket hiányolt tanulmányaiban? – a megkérdezettek szerint 

 

5.3. Kompetenciák a képzés és a munkába lépés határán 

Fontosnak tartottuk éveken át vizsgálni azt a kérdéskört is, hogy sajátmaguk kompetenciáit 3 

területen hogyan értékelték a munkába lépéskor, jelesül a szakmai felkészültség, a munkára való 

képesség és kommunikációs területen. E 3 kompetenciacsoportnak a kiemelése azért is volt számunkra 

fontos, mert vizsgálni kívántuk a szakmai pedagógusok szakmai/mérnöki felkészültségét csakúgy, mint 

a kommunikációs tulajdonságokat is, amely területhez úgy gondoljuk képzésünk jelentősen hozzá tud 

járulni, de a munkahelyen való helytálláshoz nélkülözhetetlen munkára való képesség dimenziójának 

elemeit is kiemelten kezeltük. Válaszaikból megállapítottuk, hogy úgy gondolták, hogy a 

munkafegyelem, az együttműködési készség, a csapatmunka, önálló munkavégzés álltak az első 

helyeken sajátmaguk kompetenciáit tekintve munkába lépésükkor. Míg legkevésbé voltak idegennyelvi 

ismeretek birtokában, s alig rendelkeztek gazdasági ismeretekkel és gyakorlati felkészültséggel. Ez 

utóbbit tekintve azt hiszem, a felősoktatási intézmények duális képzésének bevezetése hosszútávon 

jelentős hátrányt tud kompenzálni.  
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5. ábra: A kompetenciák -munkába lépéskor 

 

A kompetenciák ilyen típusú csoportosítása felvetette annak lehetőségét, hogy főkomponens 

vizsgálatnak vessük alá a válaszokat, ezen elemzés feltételeinek teljesülése, majd elvégzése után, 4 

faktorcsoport rajzolódott ki, viszonylag aránytalan elemszámot magába foglalva. Az első faktorba 

kerültek a kommunikációs kompetenciák és a munkavégzéshez kötődő általános kompetenciák, míg a 

2. csoportot szinte kizárólag a szakmai felkészültség kompetenciái alkották, kivéve a 

számoláskészséget, amely önálló faktorcsoportot képezett, csakúgy, mint a 4. csoportba - szintén a 

többitől eltérő módon - egyedül került az idegennyelvi tudás kompetenciája. 

 
3. táblázat: A kompetenciák főkomponens-elemzése 

Component Matrixa 
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gyakorlati felkészültség 
 ,60

9 

  

számítógépes ismeretek 
 ,53

9 

  

gazdasági ismeretek 
 ,47

1 

  

számoláskészség 
  ,59

5 

 

idegen nyelvtudás 
   ,62

4 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 4 components extracted. 
 

Fontos volt számunkra annak a megítélése is, hogy ezek közül melyekben következett be változás a 

munkába lépés óta eltelt időszakban, a 6. ábrán jól láthatóan egyértelműen gyakorlati felkészültségük, 

számítógépes ismereteik, beszéd- és íráskészségük, műszaki ismereteik fejlődtek, de meglepő módon 

az önmaguk által jónak ítélt együttműködési készségük és önálló munkavégzésük terén is jelentős az 

elmozdulás. 

 

 

6. ábra: A kompetenciákban bekövetkezett változás 

 

Szintén e kompetenciák mentén vizsgálódtunk, amikor azt kutattuk, hogy munkahelyük 

szempontjából ezek fontossága hogyan alakul, azaz a rendelkezés dimenziója mellett az is fontos, hogy 

szükség van-e rájuk, összefoglalóan a hiányuk valós munkavégzésbeli problémát okozó hiány, vagy a 

munkavégzés szempontjából ezek elenyésző szereppel bírnak. 

A7. ábrán látható, hogy a gyakorlati felkészültség elsődleges a munkavégzés szempontjából, 

ahogyan a műszaki ismeretek, a csapatmunka is, míg az idegennyelvi kompetenciák, a számoláskészség 

vagy a gazdasági ismeretek nem töltenek be jelentős szerepet a munkahelyek fontossági sorrendjében 

– válaszadóink ítélete szerint. 
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7. ábra: A kompetenciák sorrendje a munkahelyi fontosság szerint 

 

Így összevetve, a különbségek egy ábrában (8. ábra) is jól érzékelhetőek, azaz jelentős távolságot 

találunk a gyakorlati felkészültségben és annak fontosságában, csakúgy, mint a műszaki ismeretek 

esetén, a munkafegyelemnél ez ugyanakkor fordítva jelenik meg, míg sajátmagukat jóra értékelték e 

téren, munkahelyüknél ennek nem érezték akkora szükségét; idegennyelvi tudás esetén nem 

rendelkeztek ugyan a megfelelő mértékű kompetenciával, de a munkahelyük sem várta el ezt. 

 

 

8. ábra: A kompetenciák fontossága munkahely szerint és a válaszadók kompetenciákkal rendelkezése 

 

5.4. Az elégedettségmérés részletei – képzési elemek 

Ha önnek kellene összeállítania a képzés tananyagát, milyen tárgyakat vezetne be, milyen tárgyakat 

hagyna el teljesen, milyen tárgyakat tartana fontosnak kisebb nagyságrendben, kevesebb óraszámban, 

s mely tárgyak arányát növelné meg? -tettük fel a kérdést végzett hallgatóinknak. 

Ezek felsorolása a 15 évet átfogó vizsgálatban egy összegző tanulmányban kevésbé hordoz 

információt, míg a képzésről való folyamatos visszacsatolás és javítás, átrendeződés, tantervezés egyik 

legjelentősebb momentumává vált, amelynek során évről évre változott, módosult, - reményeink szerint 

- korszerűbbé és hasznosíthatóbbá vált mesterképzésünk. 
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A tanultak hasznosíthatósága egyik legfontosabb kérdése volt vizsgálatsorozatunknak. A kérdés 

azért is fontos, mert ebben a körben nem volt ismeretünk arról, hogy a válaszadó milyen pozícióban, 

milyen típusú munkahelyen: iskolában, vállalati környezetben dolgozik. 

E válaszok alapján 75%-ban teljes mértékben hasznosíthatónak érezték volt hallgatóink az MA 

képzés keretében tanult szakmai ismereteket, 23%-uk részben tartotta ezen ismereteket 

hasznosíthatónak, míg 2%-uk egyáltalán nem találta hasznosnak azokat (9. ábra). 

 

 

9. ábra: Az MA képzés keretében tanult szakmai ismeretek hasznosítása 

 

E kérdést érdemes volt mélyebb elemzésnek is alávetni, amelyből láthattuk, hogy a teljes mértékben 

elégedettek az intézmény által nyújtott képzési kínálattal is elégedettebbek, ez erős korrelációt (r=-

0,449) mutatott. Ugyanezt az összefüggést láttuk a tantárgyak tudás-átadási módjával, oktatás-

módszertani színvonalával való elégedettség esetén is, (r=-0,402) közepes korrelációs erősség mentén. 

Ugyanakkor nem tapasztaltunk összefüggést azzal a kérdéskörrel, hogy újra választanák-e a pedagógus 

pályát, azaz a pályára lépés szándékától függetlenül hasznosíthatónak tartották az MA képzés keretében 

tanult szakmai ismereteket, vagy annak elutasításától. Ezt korábbi vizsgálataink, (Bán, 2006) a 

Bologna-rendszer előtti mérnöktanár-képzést illetően, másként ítélték meg, ott erős korreláció volt a 

képzés megítélése és a pedagógus pályára lépés/vagy annak elutasítása között. 

A kérdést a pedagógiai tudás korszerűségét illetően is érdemes volt összehasonlítanunk, s itt is 

tapasztaltunk korrelációt (r=0,232); azaz összefüggést mutatott a pedagógiai ismeretek korszerűsége a 

szakmai ismeretek hasznosíthatóságával a válaszadók szerint. Ugyanakkor a tárgyak egymásra épülését 

vizsgálva már nem találtunk köztük összefüggést. 

Az ismeretek hasznosíthatóságának fontos dimenziója volt vizsgálatunkban az, hogy van-e 

különbség a hallgatók között, azaz függ-e valamely más változótól, hogy ezt hasznosabbnak, 

fontosabbnak, értékesebbnek tartották. Azt tapasztaltuk, hogy a végzetti csoportok ebben eltérést 

mutatnak, kis mértékű korreláció (r=-0,229) állt fenn a végzés éve és a hasznosíthatóság megítélése 

szerint. Ez kereszttáblás elemzésben azt mutatta, hogy a végzetti csoportok között 2011-ig voltak 

olyanok, akik nem tudták hasznosítani egyáltalán vagy részben sem ismereteiket, míg az azóta végzett 

évfolyamok többségében teljes mértékben hasznosíthatónak ítélték képzésünket. 

Ez utóbbit Kruskal-Wallis próbával is igazoltuk, melynek eredménye a következő, 10. és 11. ábrán 

látható. 

75%

23%
2%

Hogyan érzi, mennyire tudja használni az MA képzés 

keretében tanult szakmai ismereteket?

teljes mértékben

csak részben

egyáltalán nem
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10. ábra: A végzettség és a szakmai ismeretek használata a Kruskal-Wallis próba szerint 

 
 

11. ábra: A végzettség és a szakmai ismeretek használata a Kruskal-Wallis próba szerint 
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Az előző ismerethasznosítási kérdésünk nyomán azt is fontos volt feltárnunk, hogy milyen ismeretek 

elsajátítását hiányolták, éreztek szükségesnek a munkakörük jobb ellátáshoz. Válaszadóink 20%-a 

fogalmazott meg hiányosságot. 

Intézményünk képzési kínálatával a megkérdezettek átlagosan 5,25-ös értékben voltak elégedettek 

egy 1-6-ig terjedő skálán, 0,775-ös szórás érték mellett (12. ábra). Ezt kimagaslóan jónak értékelhetjük. 

 
12. ábra: Az intézmény képzési kínálatával való elégedettség 

 

Az intézmény kínálatával való elégedettséget a végzés évével összevetve azt tapasztaltuk, hogy a 

2009-2011 között végzettek kevésbé kielégítőnek, míg a 2011 után végzettek jobbnak ítélték meg a 

képzés kínálatot. Ezen megállapításunkat a Kruskal-Wallis próbával is igazoltuk. 

Míg a tantárgyaik tudásátadási színvonalát 5,16-os számtani átlagértéket eredményezve, 0,818-as 

szórásértékkel összegezhettünk a válaszok alapján (13. ábra). 

 

 
 

13. ábra: Elégedettség a tantárgyak tudás átadás módjának színvonalával 
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Külön kezeltük, hogy mely tárgyak oktatás-módszertani színvonalával voltak elégedettek és 

elégedetlenek volt hallgatóink.  

Ezek az adatok különösen a megkérdezés évének figyelembevételével, a képzés közben nyújtottak 

számunkra hasznos információt, s lehetőséget a szakfelelősnek és a képző intézménynek a tantárgyak 

rendszerének és oktatásának 

átgondolásra. 

 

5.5.Munkára, munkahelyre 

vonatkozó ismeretek 

Munkahelyre vonatkozó 

adataikat tekintve elmondható, 

hogy bár jellemzően 1-3 éve 

dolgoztak jelenlegi munka-

helyükön, a válaszok a 

megadott kategóriák között 

egyenletesen oszlottak meg, 

talán csak a 10 feletti munka-

helyen dolgozók aránya volt 

alacsonyabb a megkérdezettek 

között. 

 

 

 
      14. ábra: Megkérdezéskori munkahelyén eltöltött idő 

 
Jelenlegi/megkrédezéskori munkahelyük telephelye megyei jogú város (46,58%) vagy város 

(39,36%) volt, de 10%-ban fővárosi munkavállalók is voltak közöttük. 

Munkahelyeik számát tekintve a normális eloszlás jelent meg az egyes válaszkategóriákban, azaz 

egyaránt megtalálható volt első, második, harmadik és többedik is köztük. 

Arra kértük válaszadóinkat, hogy saját szakmai ismereteik változását ítéljék meg az intézményüknél, 

munkahelyüknél eltöltött idő tekintetében. Lehetséges, hogy a kérdésnek való megfelelés is torzította a 

válaszokat, de a fejlődött kategóriára érkezett a legtöbb, 95,9%-nyi válasz a megkérdezettek részéről. 

 

 
 

15. ábra: Szakmai ismereteinek változása a munkában 
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Jövőbeni terveiket kutatva a képzési terveket kitüntetetten kezeltük, egyrészt képzési irányainkat, 

másrészt igényeiket, valamint képzési hiányainkat is igazolva a válaszokkal. Megállapítható volt, hogy 

közel kétharmaduknál megjelent a képzés igénye, nagyjából fele-fele arányban egyetemi és tanfolyami 

képzések tekintetében merült ez fel a válaszadókban. 

 

 
 

16. ábra: Továbbtanulási tervek 

 

E továbbtanulási szándékuk pedig, továbbvizsgálva az előbbieket, kimagasló arányban kötődött 

munkájukhoz, vagy ismerethiányok okán, vagy a végzettség hiányának pótlása céljából, s minden más 

szempontot maga mögé utasított. 

Örvendetesnek tartjuk, hogy volt hallgatóink szívesen jöttek/jönnek vissza alma materükbe tanulni 

a későbbiekben is, ezt DPR vizsgálataink már többször igazolták (Bacsa-Bán és Juhász, 2012). Jelen 

vizsgálatunkban is találkoztunk azzal, hogy a végzettjeink közel 1/3-a visszatér valamilyen további 

képzésre. A kérdőívi kérdésekre adott válaszokban korrelációt véltünk felfedezni a továbbtanulás 

szándéka és az intézmény által nyújtott képzési kínálattal való elégedettség között is. Nyilvánvalóan, 

amennyiben elégedettek a kínálattal, a későbbi képzéseik esetén is potenciális hallgatóink között 

remélhetjük őket. 

Azt is kértük, hogy mérlegeljék, hogy saját képességeik és pályájuk adottságainak alapján mire 

számítanak a jövőben, milyen munkahelyen és beosztásban fognak dolgozni 5 év múlva. Nyílt kérdésre 

adott válaszaikban külön kezeltük azon említéseiket, amikor magukat pedagógusnak, vagy szakmai 

pedagógusnak nevezték.  

A szakmai és/vagy pedagógusi területek mellett a vezető beosztás is megjelent, csakúgy, mint a 

felsőoktatás vagy a vállalati oktatás, amely az elmúlt években a felnőttképzéssel együtt egyre inkább 

teret hódít az oktató mérnöki pozíciókat illetően. 

Mindezek után arra kerestük a választ, hogyha újrakezdhetnék pályájukat, akkor milyen területen 

dolgoznának, szándékosan különválasztva a pedagógiai, szakmai területeket, de együttesen is 

megjelenítve azt. Ahogyan ezt az előző nyílt kérdések esetén is kezeltük, hogy látható módon erősítsük 

vagy gyengítsük az ott kapott válaszokat. Érdekes, hogy közel azonos arányban lennének pedagógusok 

(nem szakmai területen), mérnökök vagy mérnöktanárok/szakmai pedagógusok, s csak 5,6%-uk 

választana egészen más hivatást magának (17. ábra). 

Ez lehet sikeres pályaszocializációjuk eredménye csakúgy, mint a mi képzésünk sikeressége, a 

képzés eredményessége, haszna és az intézményünk hozzáadott értékének is betudható. 
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17. ábra: Hivatásválasztás 

 

Végül a képzésre nézve vártunk tanácsot, javaslatot megkérdezetettjeinktől, közel 10%-uktól 

hasznos információkat és tanácsokat kaptunk. Elsősorban a képzés egészére nézve: szervezettségére, a 

követelmények átgondolására és közlésére, tanítási gyakorlatokra, jegyzetek, digitális tananyagok 

igényére való utalás formájában, említésre került az előzetes kreditbefogadás, de megjelent a 

megjegyzések között a köszönet, a gratuláció, az emlékek felidézése, a selmeci hagyományok 

fontossága is. 

 

6. Összegzés 

A képzési beválás vizsgálata, különösen az ezredforduló után vált fontossá a felsőoktatásban, amikor 

is megjelentek a pályakövetéses vizsgálatok, majd kialakult maga a diplomás pályakövetés rendszere 

Magyarországon. A rankingok azonban nem újkeletű intézményei a felsőoktatásnak, Európa és a világ 

számos régiója a 20. század második felétől rangsorolta a felsőoktatási intézményeket azok 

relevanciája, hozzáadott értéke, de akár csak a presztízse alapján is (Fábri, 2001). Ezen rangsorok mára 

már elengedhetetlenül fontosak, nemcsak a jelentkezők eligazodását szolgálják, de meghatározzák a 

felsőoktatás egészének piaci viszonyait a finanszírozás lehetőségétől, a munkaerő-piaci bezárólag. 

A képző intézményeknek elemi érdeke tehát, hogy az általuk kibocsátott oklevél értéke meghatározó 

legyen, mérhetővé tegye azt, s lehetőleg jó piaci helyzetbe pozícionálja vele magát mind az intézmény, 

mind a szak képzőhelyeit tekintve, akár országos, akár nemzetközi viszonylatban.  

Az iparban gyakran hangoztatott az az elmélet, mely szerint már a fennmaradáshoz, a túléléshez is 

nélkülözhetetlen a fejlődés, s ezt egy-egy képzés esetén is elmondhatjuk, ezért is kell időről időre 

önvizsgálatot tartanunk, s visszatekintenünk az elmúlt időszakra. Ezt tettük a dunaújvárosi 

mérnöktanári mesterképzés Bologna rendszer utáni közel 15 évét tekintve, s összességében a szakmai 

pedagógusképzésben betöltött 50 évünk képzését is mérlegre tettük ezáltal. 

Vizsgálatsorozatunk nyomán, amely egy 2009-2021 közötti adatgyűjtési folyamatot ölelt fel, sok 

hasznos, megfontolásra érdemes megállapítást tettünk, sok esetben nem is a külvilág felé, hanem a belső 

képzésszervezési, tantervi kérdéseink átgondolását segítették ezen hallgatói visszacsatolások, de 

mindenképpen érdemes megmutatnunk és hasznosításra ajánlanunk más szakemberek számára is, a 

szakmai pedagógusok ilyetén történő elemző követését. 

Zárógondolatként egy régi latin mondást idézek, amelyet saját hallgatóinknak aszámtalanszor 

örökségül adunk tovább: Quem di odere, paedagogum facere! Akit gyűlöltek az istenek, abból 

pedagógust csináltak. Azt vallom, hogy akit szerettek az istenek, abból vált/válik jó pedagógus. 
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PROFESSIONAL TEACHER TRAINING - IN TRANSITION  

AND AHEAD OF FUTURE CHALLENGES 

 

Summary 

Although vocational education pedagogy has been relegated to the background in educational 

discourses, the vocational education system has undergone a significant and complex transformation 

process in the last decade, which provides a sufficient basis for its emphasis from a pedagogical point 

of view. The lecture focuses primarily on vocational education instructors, vocational educators, 

including engineering teachers. For almost 15 years, their training has been based on the Bologna-based 

training model, which has significantly transformed the field of professional teacher training. The focus 

of the presentation was on training success, as a result of which research can contribute to structural 

and methodological changes that help to renew the content of training through the examination of the 

participants in the training. And especially in the field of professional teacher training, the focus is on 

the integration of learning activities and teaching methods that ensure the success of students' long-term 

careers, so that we can promote the most successful career socialization possible. 

 

Keywords: professional teacher training, engineering teacher, empirical research 
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Összefoglaló  

Kulturális örökségeink számbavételekor nem szabad megfeledkeznünk a mozgás- és testkultúráról 

sem, amelyek már évezredek óta az emberek életének szerves részét képezik. Már az ókori görögök is 

rájöttek arra, hogy szükség van az állampolgárok fizikumának az ápolására, így a testkultúra jelentősége 

felértékelődött. 

A rendszeres fizikai aktivitás kétféle módon hat a gyerekek egészségére. Egyrészt segít fenntartani 

az egészséget gyermekkorban, másrészt csökkentik a felnőttkori krónikus betegségek kialakulásának 

kockázatát (Sallis és Owen, 1999). Mindezeken túl a személyiség sokoldalú fejlesztése is kivitelezhető 

a sport eszközrendszere és mozgásanyaga által (Biróné és mtsai, 2011). Bailey (2005) kutatási 

eredményei szerint a sport a baráti kapcsolatok számának növelése révén lehetőséget teremt szélesebb 

kapcsolati hálózatok kiépítésére, a társadalmi tőke fejlesztése által a társadalmi elszigeteltség 

csökkentésére valamint a társadalmi hierarchiában való előrelépésnek is hatásos eszköze lehet. 

Tanulmányomban a rendszeres testmozgás sokoldalú hatásrendszerét igyekszem felvázolni. 

 

Kulcsszavak: sport, testnevelés, testkultúra 

 

 

1. Bevezetés 

Kulturális örökségeink számbavételekor nem szabad megfeledkeznünk a mozgás- és testkultúráról 

sem, amelyek már évezredek óta az emberek életének szerves részét képezik. „A sport minden 

társadalomban a kultúra része. Az emberek a sportban is megőriznek és továbbadnak társadalmi 

értékeket, követnek társadalmi normákat és létrehoznak anyagi javakat, amelyek sajátos jelentést 

hordoznak” (Földesiné, Gál és Dóczi, 2010: 35). 

 

2. A testnevelés rövid európai története 

Már az ókori görögök is rájöttek arra, hogy szükség van az állampolgárok fizikumának az ápolására. 

A testkultúra jelentősége felértékelődött, hiszen csak így nevelhettek erős, edzett, a csatákban 

eredményeket elérő harcosokat. Eszményül tűzték ki a kalokagathiát, vagyis a test és a lélek harmonikus 

fejlesztését. Ezért már ifjú korban elkezdték a test nevelését a gümnasziumokban, ahol a paidotribész 

foglalkozott a tanulók egy-egy csoportjával. A különböző sportversenyek és az olimpiák is a testi erő 

és szépség fejlesztését szolgálták (Erdészné, 2003). Hazánkban Aquincumban rendezték a leghíresebb 

versenyeket és gladiátorviadalokat (Takács, 2009).  

A középkor kezdetén ez a kivirágzott testkultúra egy időre háttérbe szorult. A kor embereszménye, 

a keresztény ember, akinek fő feladata halhatatlan lelkének az ápolása volt. Éppen ezért a kolostorokban 

és a középkori iskolákban a testi nevelés jelentősége csökkent, nem volt fontos része a klerikus 

műveltségnek (Németh, 1996).  

A 8-9. századi Európában egyre jobban elterjedt a páncélos nehézlovasság bevetése a csatákban. 

Ezen csapatokat a lovagok alkották, akik jól képzett egyéni harcosok voltak. A lovagi kultúra 
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terjedésével a testi nevelés ismét hangsúlyosabb szerepet kapott, a lovagi ideál a kalokagathiához volt 

hasonlatos. A lovagok nevelése már 5-6 éves korban megkezdődött. 14 éves korukig megtanulták a 

lovagi tudomány alapjait, s ekkor fegyverhordozóvá váltak. Az ezt követő 5-6 év a harci technikák 

gyakorlásával telt, majd ha a 6 lovagi művészetet is elsajátították, lovaggá avatták őket. A lovagok 

gyakran lovagi tornákon mérték össze erejüket és tudásukat. A testi képességek fejlesztése tehát – az 

ókorhoz hasonlóan – elsősorban harcászati célokat szolgált (Kovács, 2012a).  

A humanista gondolkodóknak köszönhetően ismét egyre hangsúlyosabbá vált a testi képességek 

képzése (Béres, 2019).  

A reformáció a testnevelést is korszerűsítette. Az iskolákban - elsősorban a protestáns 

intézményekben – bevezetésre került a testnevelés. Az ellenreformáció térhódításával a katolikus 

iskolákban is – főként a jezsuitáknál – jelentősen javult az iskolai testgyakorlás tartalma. Az ifjúság 

korszerűbb testi neveléséért harcolt Apáczai Csere János és a kor jeles pedagógusa Comenius is több 

művében hangsúlyozta a helyesen megválasztott és jól adagolt fizikai aktivitás fontosságát és annak 

pozitív hatását a szellemi fáradtság legyőzésére (Takács, 2009). 

Mindeközben az iparosodó országokban egy újabb eszme indult térhódító útjára, amely ismét 

előtérbe helyezte a testi nevelést. Az angol származású John Locke emberideálja a gentleman, amely 

jelentős hatással volt a modern testkultúra és sport kialakulására. A gentlemanek nevelésében a 

legfontosabb az erős és egészséges test kifejlesztése volt. Hatására az angolok szakítottak az addig 

hagyományos testkultúrával és a mozgáson kívül az egészség megőrzése is középpontba került 

(Kovács, 2012a). 

A 18. században végén Németországban egy új pedagógiai irányzat jelent meg, a filantropizmus, 

amely Locke és Rossseau gondolatait ötvözte. Atyja, Johann Bernhardt Basedow, aki 1774-ben 

Dessauban nyitotta meg nevelőintézetét, a Filantropinumot. A filantropisták a gyakorlati ismeretek 

átadását tartották alapvető nevelési feladatnak. Jelentős magyar képviselőjük Tessedik Sámuel volt. 

Kiemelten kezelték a testi nevelést, erőssé, ügyessé, edzetté kívánták fejleszteni a tanulókat. Az irányzat 

hatására az uralkodók is érdeklődni kezdtek az iskolaügy iránt. Mária Terézia is elismerte a testi nevelés 

hasznát és fontosságát, s így az 1777-ben kiadott I. Ratio Educationis által ismét helyett kapott a testi 

nevelés az iskola falai között (Erdészné, 2003). Az 1900-as évek körül a sport akkora népszerűségre 

tett szert, hogy sorra alakultak a sporttevékenységek összehangolására szakosodó globális intézmények 

(NOB 1894, FIFA 1904). Az 1936-os berlini nyári olimpiára a sport elvesztette politikai közönyét 

(Malz, Rohdewald és Wiederkehr, 2007). 

A 2. világháború után a szocialista országokban a sportéletet is államosították. Központi irányítás 

alá kerültek a sportklubok, a sportlétesítmények, sőt még a sportteljesítmények is (Földesiné, 1985).  A 

korszak jellemzője volt a túlméretezett sportirányítás, az eredmény- s ezáltal az élsportcentrikusság, az 

intézményi sport erős támogatottsága, ugyanakkor a szabadidősport és a fogyatékkal élők sportjának 

háttérbe szorulása (Béres, 2019).   

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1992-ben fogadta el az Európai Sport Chartát és a sport 

etikai kódexét, melyeket 2001-ben dolgoztak át. A 2007. évi fehér könyvben és a „Pierre de Coubertin 

cselekvési tervben” a Bizottság lefektette az uniós sportpolitikai alapjait, amely iránymutatásul szolgál 

a tagállamoknak.  

  

3. A rendszeres testmozgás sokrétű hatásai   

Az Európai Sport Charta (2001) meghatározása szerint “A sport minden olyan fizikai tevékenység, 

amelynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy 

fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken eredmények 

elérése” (Európa Tanács, 2001. 10.). Értelmezésemben az aktivitás cselekvési kedvet, fokozott 

tevékenységet jelent, a sportaktivitás pedig rendszeres és intenzív, sporttal eltöltött testmozgást takar. 

„Az élet legtöbb történésével és tevékenységével ellentétben a sportolás élménye annyira örömteli, 

hogy ez önmagában elég ok arra, hogy részese legyen az ember” (Jakson és Csíkszentmihályi, 2001: 

14). Sportolás közben testünk és elménk együtt működik, s közben intenzív érzelmeket és élményeket 

élünk át. Ezt nevezi Csíkszentmihályi Mihály flow-nak. „Ezek azok a pillanatok, amikor úgy érezzük: 

valóban élünk, és összhangban vagyunk azzal, amit csinálunk” (Jakson és Csíkszentmihályi, 2001: 15).  

Mindezeken túl jelentős szerepe van a „problémásnak” ítélt gyerekek fejlesztésében is, ugyanis a 

céltudatos mozgás kiemelt jelentőségű az általános transzfer hatás miatt (Király-Szakály 2011). A 



 

38 

 

sportolás, az általa kínált személyes és társadalmi erőforrások által képes lehet megkönnyíteni az 

iskolafokok közötti átmenetet is (Gerlach, 2008). 

A sport pozitív hatással van a társadalmak négy fontos mutatójára, vagyis az egészégi helyzetre, az 

oktatásra, a foglalkoztatásra és a bűnözés mértékére. Ezen kívül hozzájárul az aktív polgárrá válás 

lehetőségeinek biztosításához (Bailey, 2005).  

Perényi (2008) kutatási eredményei szerint a fizikailag aktív fiatalok a barátságot, a kreativitást, a 

változatosságot és a szabadságot, míg nem sportoló társaik inkább a gazdagságot értékelik jobban. A 

sport a társadalmi, gazdasági és politikai változások időszakaiban is kiemelkedő szereppel bír egy 

nemzet életében, hiszen képes az állampolgárok értékstruktúrájának stabilitását elősegíteni. 

Véleményem szerint a sportműveltség hozzájárul a nemzeti identitás fejlődéséhez is, hiszen a sikeres 

sportolók példaképpé válhatnak a fiatalok körében.  

 

3.1 Sport és szocializáció 

„A sport ma már jóval többet jelent, mint szabadidős tevékenység: a gazdaság és a társadalom 

egészét átszövi… tökéletes eszköze a nevelésnek: megtanít a társadalmi együttélésre és arra, hogy az 

egyén beilleszkedjék valamely csoportba, annak hasznos tagjává válva. Általa az ember elsajátítja mind 

a társak, mind az ellenfelek és a szabályok tiszteletét, a szolidaritást, a vállalkozó szellemet, a kollektív 

fegyelmet” (Európai Tanács 2000, idézi Horváth, 2011: 94).   

Az alcímben található két fogalom kapcsolata összetett. Egyrészt beszélhetünk a sportbeli 

szocializációs lehetőségekről, másrészt a sportszocializációról. Ez utóbbi egy olyan folyamat, amely 

során az egyén elsajátítja a sport értékeit, normáit, attitűdjeit, megérti a sportkultúrát, vagyis sportolóvá 

válik. Neulinger Ágnes (2008) jól szemlélteti a folyamatot az 1. ábrán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ábra: A szocializáció folyamata 

(Forrás: Neulinger, 2008: 23.) 

 

A szocializáció kiindulópontját az egyén genetikai adottságai adják, amelyek vagy segítik, vagy 

gátolják a sporttevékenység elsajátítását. A sport által az illetőnek a már meglévő készségeit kell 

továbbfejlesztenie, de ezt a folyamatot jelentősen befolyásolják a szocializáció közvetítői. Ezen pozitív 

és negatív hatások összessége határozza meg, hogy az egyén részt vesz-e a sporttevékenységben. 

Neulinger (2008) kutatási eredményei azt bizonyították, hogy a fent említett hatások közül a társas 

környezetnek van a legnagyobb befolyása. A társas interakciók ösztönzőleg hatnak a részvételre, 

feloldják a sporthoz kapcsolódó nehézségeket (monotónia, fizikai megterhelés).  Földesiné, Gál és 

Dóczi (2010) munkájából az is kiderül, melyek ezek a szocializációs közegek. Mivel a modern 

társadalmakban az emberek többnyire gyerekkorban kezdenek el sportolni, a család, mint szocializációs 

közeg meghatározó lehet ebben, de annak gazdasági helyzete egyben be is korlátozza a sportolási 

lehetőségeket. Ez a szocializációs folyamat nem feltétlenül egyirányú, hiszen könnyen előfordulhat, 

hogy a gyermek szocializálja sportra a szüleit. A család mellett az iskola, s azon belül a testnevelő 

tanárok szerepét fontos még megemlítenünk, majd kamaszkorban a kortárscsoport szocializációs 

szerepe is előtérbe kerül. A mai fiatalok életében nagyon jelentős funkciót tölt be a média. Ezen 

keresztül jelentős mértékben lehetne alakítani a gyerekek érték- és normarendszerét.     
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Egy sportegyesület pótolhatatlan interakciós és kapcsolati teret kínál a gyerekek számára (Albert, 

2017). Egy sportegyesülethez tartozó fiatalnak nagyobb esélye van egy kortárscsoportba integrálódni, 

mint nem sportoló társának. A szerző kutatási eredményei szerint ők kevesebb időt töltenek 

magányosan, s könnyebben barátkoznak (Fussan, 2006).    

Sporttudományi kutatások között egyre gyakrabban találkozhatunk olyanokkal, amelyek a sportnak 

és a különböző sportágaknak a szocializációs jelentőségével foglalkoznak. Ugyanakkor Gombocz 

(1998) véleménye szerint azt is fontos leszögeznünk, hogy a sportolás önmagában nem szocializációs 

terep, hanem a családdal, az iskolával és a kortárscsoportokkal együtt válik csak azzá. A folyamatot 

számos tényező befolyásolja, melyek Földesiné, Gál és Dóczi (2010: 35) szerint a következők: 

- az egyének fizikai, pszichológiai és szociálpszichológiai jellemzői 

- a szocializáló személyeknek az egyének életében játszott szerepe 

- a szocializációs helyzet 

 

Heinemann (1995) összefoglalójából kiderül, hogy a szakirodalom milyen szocializációs 

teljesítményeket tulajdonít a sportnak. Ezek a következők: 

• Bevési és megszilárdítja a szociál-normatív cselekvéshez a készséget és a képességet.  

• Hozzájárul a személyiség kialakításához, lehetőséget ad egyéni normák felállítására. 

• Megtanítja a szociális viselkedési módokat: szolidaritás, a csoport követelményeihez való 

alkalmazkodás, sportszerűség, együttműködés. 

• A szociális kommunikáció tere, sajátos jelképrendszerrel rendelkezik, amit a sportoláshoz 

birtokolni kell. 

• Feladata a társadalom egészében vagy egyes csoportjaiban érvényesülő nem kielégítő 

szocializáció hiányainak a kielégítése és negatív jelenségeinek a megszüntetése.  

 

Heinemann munkájára alapozva Kovács Klára (2015) négy csoportba osztotta a sportolás 

szocializációs hatásait: 

- egészséges életmódra, rekreációra nevelő hatás: A sportolás jelentős szerepet játszik az 

egyén mentális, pszichikai és fizikális egészségének megalapozásában és fenntartásában.  

- a kultúrára, testkultúrára, mozgáskultúrára gyakorolt hatás: A sportolás minden 

társadalomban a kultúra része, ugyanakkor értékteremtő funkciója által hatással is van arra. 

A nagyobb versenyeken elért sportsikerek elősegítik a nemzettudat kialakítását, vagyis 

identitásformáló hatással is bírnak.  

- értékek, normák, képességek elsajátítására való hatás:  

o társas értékek: konfliktuskezelés, kooperáció 

o személyiségfejlesztő értékek: pontosság, társak – eszközök megbecsülése, erkölcsi 

tudat, tisztelet, szabálykövetés 

- a társadalmi tudásra és műveltségterületre kifejtett hatás: esztétikai érzék, mozgás-és 

játékműveltség elemei, edzéselmélet, edzésmódszertan, sporttörténet, szabályok.   

 

Ha a sikeres szocializáció korábban említett feltételeit szem előtt tartva vizsgáljuk a 

sporttevékenységet, akkor megállapíthatjuk, hogy az maximálisan megfelel a normarendszer 

kívánalmának. Egyértelmű szabályokkal rendelkezik, világos a jutalmazás és a büntetés mechanizmusa 

is. Önmagunk elsajátítása és megértése szempontjából is jelentős (Gombocz, 1998). 

A közös edzések, az együttes munka, a közös célért való küzdelem társas magatartást kíván a 

sportolótól. Közösek az élmények, közös erőfeszítés eredménye a siker, és a kudarc. A sikerhez 

nélkülözhetetlen bizonyos szabályok betartása, egymás kölcsönös támogatása, a gyengébbek segítése 

és a kölcsönös bizalom. A közös tevékenység fejleszti a kapcsolatteremtő képességet, a szolidaritást, a 

toleranciát, az alkalmazkodóképességet. Mindezek erősítik a közösséghez való tartozást. Ez a 

közösségfejlesztő hatás sportáganként eltérő, azok sajátosságaihoz igazodva változik. Az egyéni 

sportoknál a közös gyakorlás, a csapatsportoknál ezen túl a versenyhelyzetek is összekovácsolják a 

csapattagokat (H. Ekler és Rétsági, 2006). Ezen kívül a csapatsportokban a csapat belső integrációja és 

szolidaritása, valamint a más csapatoktól való elszigetelődés jelentősen hozzájárulnak a saját csoport 

normáival való azonosuláshoz (Heinemann, 1995). A csapatokban megoldandó feladatok által 

fejleszteni lehet a konfliktuskezelő képességeket, a kreativitást és az empátiát (Gieß-Stüber, Barrio és 
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Ley, 2011). A csapatjátékok elősegítik a társas kapcsolatokban való helyes viselkedésmód 

kifejlesztését, az együttműködés, az egymás iránti tisztelet fejlesztését. Mindeközben a gyerekek 

énképe is fejlődik, megtanulják mire képesek, hol a helyük társaik között (Faragó és Diós, 2014).  

 „A sport szocializációs, értékközvetítő hatása, életmód-alakító ereje, integráló mechanizmusa révén 

fontos szerepet tölthet be a beilleszkedési zavarokkal küzdő, hátrányos helyzetű, esetleg deviáns 

viselkedésre hajlamos fiatalok életében” (H. Ekler és Rétsági, 2006: 42). 

 „Az a fiatal, aki nem sportol, mindenképpen szocializációs hátrányba kerülhet. A sportolás a 

társadalmi integráció egyik legfontosabb intézménye, rendkívül intenzíven és mélyen szocializál.” 

(Vingender, idézi Bollók, 2011: 71) Az azonban, hogy a sportolás során megszerzett képesség és 

készségek, valamint a bevésődött ismeretek egy másik társadalmi létformában milyen módon és 

mértékben tudnak kifejeződni, függ az egyén személyiségének pszichikai struktúrájától, valamint attól 

is, hogy a sportolói közegen kívüli élet szerkezeti vonásai és a sport jellegzetességei mennyire azonosak 

(Heinemann, 1995).   

Földesiné (1985) véleménye szerint a sport előnye, hogy lehetőséget teremt a személyiség 

önmegvalósításához, a jellem fejlesztéséhez, a közösségi érzés és a hazaszeretet formálásához, képes 

integrációs szerepet betölteni s kiegyenlíteni a társadalmi és gazdasági különbségeket, mobilizációs 

csatornaként szolgálhat a kedvezőtlen társadalmi helyzetben lévőknek, s ideális terepet nyújt a 

feszültséglevezetésre. Ugyanakkor hátránya, hogy lehetséges közegként szolgálhat a jellem 

rombolásához, az egyén kizsákmányolásához, a soviniszta és nacionalista eszmék terjedéséhez, 

növelheti a gazdasági és társadalmi különbségeket hozzájárulva ezáltal az elidegenedéshez és alkalmas 

terepe lehet az agressziótól sem mentes kollektív tombolásnak. 

 

3.2 A sportolás hatása az értelmi képességekre és a tanulmányi eredményre 

A sportolás nem csak a fizikai, hanem az értelmi képességeket is fejleszti. A sportolónak tisztában 

kell lennie a sportág történetével, az edzés elméleti alapjaival, a test anatómiájával, a mozgásműveltség 

és a testkultúra alapvető formáinak ismeretével. Mindezek az ismeretek bővítik általános műveltségüket 

(Rétsági, 2015).  

H. Ekler és Rétsági (2006) tanulmányukban a sport által fejleszthető értelmi képességeket vették 

számba. Ide sorolták a gyors döntéshozatalokhoz szükséges anticipációs képességet, és a 

helyzetfelismerés képességét, melyek szoros kapcsolatban állnak a felidézéssel és az emlékezettel. Ez 

utóbbi kiemelt jelentőségű a sportban, mivel elengedhetetlen feltétele a sikeres mozgástanulásnak, de 

ugyanakkor egyben eredménye is annak. A különböző sportmozgások sikeres végrehajtása ugyan eltérő 

módon és mértékben, de mindenképpen kiemelt figyelmet követel. Minden sportág jelentős mértékben 

épít a figyelemre, de a sportjátékokban különösen fontos a figyelemmegosztás, valamint az átváltás, 

átkapcsolás képessége. Számtalan lehetőség kínálkozik a kreativitásra nevelés területén is. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy adjunk lehetőséget egyéni megoldási módokra is, és azokat pozitívan értékeljük. 

A mozgás jótékony hatással van a gyerekek szellemi tevékenységének fejlődésére, a memóriájukra és 

koncentrációjukra.  

Ugyanakkor az agyi funkciókra gyakorolt hatásáról sem szabad megfeledkeznünk, melynek 

következtében kiemelten fontos rehabilitációs és prevenciós szerepet tölt be az agysérülések, valamint 

az agyvérzés, a Parkinson-kór és az Alzheimer kór esetében (Bíró 2015). A rendszeres sporttevékenység 

hozzájárul a reális célok kitűzéséhez, fejleszti az problémamegoldó és a döntéshozatali képességet, 

valamint az időgazdálkodási készséget hozzájárulva ezáltal a sportolók saját tevékenységeinek 

optimális strukturálásához (Dolenc, 2015). 

A rendszeres fizikai tevékenység intellektuális képességekre gyakorolt jótékony hatását már az ókori 

görögök is felismerték. A sporttevékenység során olyan neurotrofinok jönnek létre, amelyek az 

idegsejtek növekedését, differenciálódását és élettartamát szabályozzák. Azok, akik rendszeresen 

sportolnak kreatívabbak, gyorsabban és hatékonyabban oldanak meg olyan feladatokat, amelyekben a 

végrehajtó funkció dominál (Tomporowski és mtsai, 2008).  

Keresztes, Pluhár és Pikó (2003) 10-15 éves szegedi általános iskolások körében végzett vizsgálatuk 

során azt tapasztalták, hogy a jó jegyek és a jó tanulmányi eredmény szignifikánsan összefügg a 

rendszeresen végzett testmozgás mértékével. Kovács és Nagy (2015) arra is rámutattak, hogy a 

sportolók a belső emberi értékeket nagyobbra tartják, mint nem sportoló társaik. Talbot (2001) 

véleménye szerint a testnevelés hozzájárul, hogy a diákok képesek legyenek saját testüket tisztelni, 

elősegíti az aerob és az anaerob fizikai aktivitás egészségben betöltött szerepének megértését és 
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támogatja a kognitív fejlődést. Sokszor tapasztalom én is, hogy a más órákon gyengén teljesítő tanulók 

felszabadultan végzik a feladatokat, gátlások nélkül mozognak testnevelés órákon.  

A mozgásfejlődés és a kognitív fejlődés párhuzamosan halad, éppen ezért a motoros funkciók 

fejlesztésével a tanuláshoz szükséges kognitív képességek is fejleszthetők. Ezért is nagyon fontos, hogy 

minél többet mozogjanak a gyerekek, hiszen azáltal összteljesítményük is javítható (Faragó és  

Diós, 2014). 

 

3.3 Sportolás és szabadidő 

A Keresztes, Pluhár és Pikó szerzőhármas több tanulmányt is publikált, melyek középpontjában a 

magyar fiatalok szabadidős tevékenységei álltak. 2003-as munkájukban olvashatunk arról, hogy a 

sportoló diákok több időt töltenek barátaikkal, míg a nem sportolók gyakrabban töltik számítógépes 

játékokkal szabadidejüket. Vazsonyi és munkatársai (2002) azt tapasztalták, hogy a fiatalkori 

bűnelkövetők másként töltik szabadidejüket, mint a kihágásokat nem elkövetők. Az előbbiek 

szabadidejük nagy részét családjuktól távol, olyan környezetben töltik, ahol nincsenek korlátok, s 

tevékenységük nincs monitorozva.  

A mai fiatalok szabadidő eltöltési módjai között egyre előkelőbb helyet foglalnak el a 

tömegkommunikációs eszközök. Az ezredforduló környékén a televíziózás, később az internetezés, 

majd az okostelefon használat vált uralkodóvá (Buckingham, 2009).  Az internet hozzáférés általános 

elterjedése menekülési lehetőségként és pótkielégülésként szolgál a való világban való tényleges 

jelenlét helyett. Mindezeken túl a médiák jelentős hatással vannak a gyerekek értékrendjére, 

világnézetére és céljaikra is. Ezáltal kiváló eszközök a sport népszerűsítésére, a fiatal generáció tömeges 

aktivizálására (Biróné és mtsai. 2011). Fintor (2013) a sportaktivitás és a sportműsorokhoz való 

vonzódás között mutatott ki szoros kapcsolatot. Azok nézik a sportműsorokat, akik maguk sportolnak 

is. A rendszeresen sportoló diákok ugyanakkor aktívabbak az internethasználat terén is. 

Mivel a tömegkommunikációs eszközök az általuk fontosnak tartott személyeket, ideológiákat, 

eseményeket és információkat prezentálják, ezért veszélyt is rejtenek magukban (Gál, 2015). Kósa Éva 

(2006: 215) kutatási eredményei szerint „a mai fiatalok igen nagy része a médiában találja meg a 

példaképül választott viselkedést, véleményt, attitűdöt, és az egészséggel, életmóddal, szexualitással 

kapcsolatos ismereteit is jórészt a médiából meríti”. Pikó (2005) arról számol be tanulmányában, hogy 

Özmert, Toyran és Yurdaök 2002-es törökországi kutatásuk során egyenes arányosságot fedeztek fel a 

tévénézés gyakorisága és a társas kapcsolatok zavarai, a figyelemzavar, valamint az agresszív és 

antiszociális viselkedés között.      

 

3.4 A rendszeres testmozgás hatása az egészségre 

A rendszeres fizikai aktivitás kétféle módon hat a gyerekek egészségére. Egyrészt segít fenntartani 

az egészséget gyermekkorban, másrészt csökkentik a felnőttkori krónikus betegségek kialakulásának 

kockázatát (Sallis és Owen, 1999). A társas támogatás mellett a fizikai aktivitás, a sportolás is 

pszichoszociális módosító tényezőként működik (Pikó, 2002a). Petrika (2012) a rendszeres testmozgás 

három hatását különíti el, melyek a prevenció, a terápia valamint a rehabilitáció és rekreáció. 

Egészségvédő hatásainak kiaknázása különösen fontos lenne a serdülőkorban (Mikulán, Keresztes és 

Pikó, 2010).  

 

3.4.1 Fizikális hatások 

Carrel és mtsai (2005) a gyermekkori elhízás megelőzésének kiváló színtereként említik az iskolai 

környezetet, amely a rendszeres testmozgásra és helyes életvitelre nevelés helyszíne. Mivel az elhízás 

növeli az inzulinrezisztencia kialakulásának veszélyét, ezért a rendszeres testmozgás annak 

megelőzésére, valamint megléte esetén kiegészítő terápiaként is kiváló.    

Siscovick, Laporte és Newman (1985) tanulmányukban megállapítják, hogy a rendszeres aktív 

testmozgás csökkenti az összkoleszterin szintet (csökkentve ezáltal az érelmeszesedés kockázatát), 

csökkenti a szívkoszorúér-betegség relatív kockázatát, a nyugalmi vérnyomást, csökkenti a 

vércukorszintet, növeli az inzulin receptorok számát, valamint az endorfinok szintjét is. Az inaktív 

életmód ugyanakkor összefüggésbe hozható a magas vérnyomással, a diabetesszel, az osteoporosissal, 

a koronáriás szívbetegségekkel, valamint a vastagbélrákkal. Kapcsolatot tártak fel a rendszeres 

testmozgás és a csontsűrűség között is. A fizikai aktivitás nők esetében lassítja a csontsűrűség vesztés 

gyorsaságát posztmenopauza idején. A klinikai vizsgálatok ugyanakkor azt igazolták, hogy csak a 
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gravitációs húzással járó mozgások hatékonyak, a nem súlyos aerob tevékenységek, mint például az 

úszás, nem korrelálnak pozitívan a csontsűrűséggel. Keresztes, Pluhár és Pikó (2003) ezen kívül a 

sportolásnak olyan pozitív hatásairól is említést tesznek, mint a lipidértékek javulása, a noradrenalin 

felszabadulásának irányítása, valamint kiemelik az izomrostok keresztmetszetének növekedését, a 

csontozat és az izomzat erejének gyarapodását, azok sérülési kockázatának és a krónikus hátfájás 

előfordulási gyakoriságának csökkenését. A rendszeres testmozgás hatására ugyanis javul az izomzat 

vérellátása, nő tartaléktápanyag-raktározó, s ezáltal munkavégző képessége. A vázizomzathoz 

hasonlóan nő a szívizom tömege is, gazdaságosabbá válik annak működése, s csökken a nyugalmi 

szívfrekvencia. A légzés is takarékosabb lesz, s a hatékonyabban működő tüdő kedvezőbb 

oxigénellátását biztosít a hétköznapi szellemi tevékenységekhez (Mikulán, 2009). A rendszeres fizikai 

aktivitás kedvező hatással van immunrendszerünkre, valamint a szervezet anyagcsere-folyamataira, s 

ezáltal a testsúlyszabályozásra is. Az intenzív testmozgás során fellépő verejtékezés egyfajta 

méregtelenítő funkciót is betölt (Honfi, 2009). 

„A rendszeres testedzés hozzájárul a különböző érzékszervek működésének fejlődéséhez, hisz 

vizsgálatok igazolják a látásélesség javulását, kedvezően alakul a statikus és dinamikus egyensúlyozás 

szerveinek működése, kiemelt mértékben fejlődik a kinesztézis, az ütem-és ritmusérzékelés”  

(Fintor, 2019: 99). 

 

3.4.2 Mentális hatások 

Keresztes, Pluhár és Pikó (2003) a sport és egészség kapcsolatát vizsgálva megállapította, hogy a 

sportoló fiatalok sokkal fontosabbnak tartják a lelki békét, a becsületességet és a társadalmi 

kapcsolatokat. Keresztes Noémi (2005) Aszmann Anna nyomán arra hívja fel a figyelmünket, hogy a 

sportoló fiatalok egészségesebben táplálkoznak, kevésbé hajlamosak a depresszióra, könnyebben 

kötnek barátságot, nagyobb az önbizalmuk, elégedettebbek külsejükkel és pozitívabban gondolkodnak. 

Taliaferro, Rienzo és Donovan (2010) szintén az egészségesebb táplálkozásra, a több gyümölcs és 

zöldség fogyasztásra találtak bizonyítékot.  

Petrika (2012) tanulmányában nemzetközi szakirodalmakra hivatkozva megállapítja, hogy a 

rendszeres sportolás enyhe és közepesen súlyos depresszió esetében a gyógyszeres kezeléssel, illetve a 

pszichoterápiával azonos hatékonyságú lehet. Hazánkban a depresszió az egyik leggyakoribb 

népbetegség. A szerző véleménye szerint a fizikai aktivitás széleskörű prevenciós alkalmazása hatékony 

megoldás lehetne a problémára, melyre különösen a fiatalok esetében lenne nagy szükség. Laczkó 

(2015) pszichofiziológiai védőfaktorként tekint a sportra. Korábbi kutatási eredményekre hivatkozva 

azt is megállapítja, hogy a testedzés hatása a depresszió kezelésében tartósságát tekintve kedvezőbb a 

gyógyszeres terápiánál. Mather és mtsai (2002) idős depressziós emberek körében végzett vizsgálata 

azt bizonyította, hogy az ő esetükben is hatékony a kiegészítő mozgásos terápia, de különösen azok 

esetében, akik rosszul reagálnak a különböző gyógyszeres kezelésekre. Taylor és mtsai (2004) azt 

találták, hogy a mozgásszegény életmód pozitívan korrelál a pesszimizmussal, míg a rendszeres 

sportolás az optimizmussal. Az optimista gondolkodás ritkábban kapcsolódik egészségkárosító 

viselkedésformákhoz és segít a betegségek megelőzésében.  

A szubjektív jóllétet a rendszeres sporttevékenység jelentősen befolyásolja. Ez a hatás Négele és 

munkatársainak (2017) serdülő fiatalok körében végzett kutatási adatai alapján a fiúk esetében 

jelentősebb, mint a lányoknál. Vizsgálati eredményeik azt is bizonyítják, hogy a sportoló fiatalok jobban 

viselik a nehézségeket, önértékelésük pozitívabb, ritkábban tapasztalják meg az idegességet és 

hasznosabban töltik szabadidejüket. Donaldson és Ronan (2006) arra is rávilágított, hogy a 

megnövekedett sportrészvétel pozitív kapcsolatban áll az énkép alakulásával. A rendszeres fizikai 

aktivitás hatására bekövetkező önértékelésbeli javulás a fogyatékkal élő sportolók esetében a 

legjelentősebb. Bowker (2006) vizsgálatai azt igazolták, hogy a sportban való részvételnek 

köszönhetően serdülőkorban javul a fizikai megjelenéssel való elégedettség, különösen a lányok 

körében. Ez azért nagyon fontos, mert a testképpel való elégedettség főként a kamaszkorban bír nagy 

jelentőséggel, a bekövetkező testi változások és a másik nem iránti érdeklődés fokozódása miatt.    

A fenti eredményeket nemzetközi kutatások is alátámasztják. Ajzen (2011) tanulmányában a 

probléma megoldási és döntéshozatali készségek fejlettebb szintjéről számol be a szlovén középiskolás 

sportolók esetében. Véleménye szerint a sport kiváló eszköz a serdülőkorban jelentkező potenciális 

stresszt kiváltó tényezőkkel - mint például a jövő iránti aggodalmak, az elvárások és a felelősség 

megnövekedése és a változó interperszonális kapcsolatok - való sikeres megküzdéshez. Ugyanakkor 
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arra is felhívja a figyelmet, hogy a túlzásba vitt fizikai aktivitás számos egészségügyi problémát, testi, 

és ennek következtében lelki sérülést eredményezhet. Dolenc (2015) szintén szlovén középiskolások 

körében végzett kutatása során a sportolók és nem sportolók megküzdési stratégiái között talált jelentős 

különbséget. Eredményei szerint a fizikailag aktív fiatalok konstruktívabb módon kezelik a 

problémákat, míg inaktívabb társaik inkább érzelem központú megoldásokat alkalmaznak.    

„A kulturált emberi élet kialakította a harci szellem levezetésének egy ritualizált és igen jól működő 

formáját: a sportot” (Lorenz, 1995: 214). A sportolás, különösen a küzdősportok űzése lehetővé teszi a 

felgyülemlett feszültség levezetését, s ezáltal az agresszió csökkentését (Faragó és Diós, 2014). Morvay 

Sey Kata (2014) Hárdi (2012) munkája nyomán arra is felhívja a figyelmet, hogy nem csak a sportolók, 

hanem a szurkolók és a nézők is sok feszültséget levezethetnek egy-egy nyilvános mérkőzésen.   

 

3.4.3 Társadalmi vonatkozások 

Az egészséges életmód kialakítása a társadalom szempontjából is fontos. A rendszeres, nem túlzásba 

vitt fizikai aktivitás pozitív hatásainak köszönhetően az egyén hatékonyabb munkavégzésre képes, 

munkaképes napjainak száma magasabb és több évig tud tevékenyen részt venni a munka világában 

(Lampek, 2015). Paár (2015) a humán tőke egyik fontos összetevőjének tekinti az egészségi állapotot, 

aminek megtartásáért, javításáért nem elegendő különböző piaci javak megvásárlása, hanem az 

egyénnek, saját magának is tennie kell azért. Annak mértékétől ugyanis mind a munkavállaló, mind a 

munkáltató szempontjából igen fontos. A munkás esetében a betegségek kialakulásának valószínűsége 

hatással van privát egészségügyi kiadásaira, a munkaerő-piaci részvételének mértékére, a jövedelmére, 

s még a nyugdíjazása időpontjára is.  A munkáltató számára hátrány a munkavállaló betegsége miatt 

kieső termelés, de adott esetben a csökkent teljesítőképességgel végzett, kevésbé hatékony munkája is. 

Mindez az állam számára is többletköltségeket jelent, hiszen a diagnosztikai vizsgálatok, a fekvőbeteg-

ellátás, a gyógyászati segédeszközök, a gyógyszer-támogatás, a rehabilitáció mind a kiadási  

oldalt terhelik. 

Budavári 2007-ben kiadott könyvében a sportnak a társadalom speciális csoportjaira gyakorolt 

jótékony hatására hívja fel a figyelmet. A figyelemhiányos hiperaktív gyerekek (ADHD) különleges 

élményeket, elismeréseket szerezhetnek testnevelés órákon és edzéseken, hiszen ott kiélhetik 

folyamatos mozgáskényszerüket. A fogyatékos emberek számára a sport (főként a csapatsport) nem 

csak a testi funkciók megőrzésének szempontjából fontos, hanem a csoporthoz tartozás élménye, a 

kitartás, a küzdőképesség és a fájdalomtűrés növekedése miatt is. A közösen végzett sporttevékenység 

az idős emberek érzelmi életére és szomatikus állapotára is kedvező hatással van, hozzájárul szociális, 

emocionális és mentális jólétükhöz.  

Nyerges és Laki (2004) a munkanélküliek és inaktívak társadalmi csoportját vette górcső alá. 

Vizsgálati eredményeik szerint az érintettek munkaerőpiacról való kiszorulása nemcsak anyagi 

problémákhoz vezet. A fent említett csoportok különösen hajlamosak a depresszióra és az önkárosító 

magatartásformákra. Éppen ezért esetükben a rendszeres testedzés által kínált pozitív hatásoknak 

kiemelt jelentőségük van. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy „a sportos életmód elégséges 

szabadidő és elégséges pénz egyidejű fennállását követeli meg, egy olyan habitussal és 

értékr4endszerrel összekapcsolva, melynek az egészséges életmód, az önkímélő életvitel, a folyamatos 

fizikai-, idegi-, szellemi megújulás, a sikeres társadalmi helytállás stb. központi elemei” (Nyerges és 

Laki, 2004: 15). 

  Mint látható, a rendszeres fizikai aktivitásnak számos kedvező hatása van az egészség 

szempontjából. Fürediné (2008) ugyanakkor a prevenció fontosságát hangsúlyozza. Véleménye szerint 

már gyermekkorban nélkülözhetetlen a helyes táplálkozási szokások és az aktív életmód, vagyis a 

kockázatok csökkentését célzó egészségmagatartási elemek kialakítása. 

 

3.4.4 Káros szenvedélyek és a sport 

Általánosan elfogadott tény, hogy amíg a diákok sportolással töltik a szabadidejüket, addig nem 

marad idejük negatív egészségmagatartásokra, mint a tömegkommunikációs eszközök használata vagy 

a káros szenvedélyek (Pate és mtsai, 1996). Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy a sport 

és a kedvező egészségmagatartás nem mindig járnak kéz a kézben, hiszen a sportközösség társas 

hatóképességéből kifolyólag akár rizikófaktorként is funkcionálhat bizonyos esetekben.  

Keresztes, Pluhár és Pikó (2006) értekezésükben arra világítottak rá, hogy a szervezett keretek között 

zajló, strukturált tevékenységek - ellentétben a strukturálatlan időtöltésekkel -, egyfajta védőfaktorok a 
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rizikó magatartások kialakulásával szemben. Pikó és Fitzpatrik (2002) a védelmi tényezők közé sorolja 

a családon és az iskolán kívül az iskolai és sportklubokat is. Ez utóbbiak főként a hátrányos helyzetű 

térségekben élő egyének számára lehetnek kiemelten protektívek.  

Pate és mtsai (1996) amerikai középiskolások körében végzett vizsgálatai során azt tapasztalta, hogy 

az alacsony fizikai aktivitás pozitívan korrelál a nem megfelelő étkezési szokásokkal, a dohányzással 

és a marihuána fogyasztással. Mikulán (2007) versenysportolók dohányzási szokásait és 

alkoholfogyasztását vizsgálva azt tapasztalta, hogy az élsportoló középiskolások kevesebbet 

dohányoznak, mint nem sportoló társaik, de az alkoholfogyasztással kapcsolatban nem tudtak ilyen 

pozitív hatást kimutatni. 2010-ben kollégáival a Szegedi Ifjúságkutatás adatait elemezve megállapította, 

hogy a rendszeres fizikai aktivitás a kisebb mértékű dohányzás mellett pozitívan korrelál a tudatosabb 

táplálkozással, ugyanakkor az alkoholfogyasztás gyakoriságához hasonlóan a szexuális magatartással 

sem találtak szignifikáns összefüggést (Mikulán, Keresztes és Pikó, 2010). Pikó Bettina (2002b) 1992-

93-ban a szegedi orvostanhallgatók körében végzett vizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, 

hogy a nagyobb fizikai aktivitást végző férfiak nagyobb arányban fogyasztottak alkoholt, míg a nők 

nagyobb arányban próbálták ki a különböző drogokat. Ebben a kérdésben elég ellentmondásosak a 

kutatási eredmények. Kovács Klára (2013) a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében végzett 

vizsgálata során azt tapasztalta, hogy a sportolói közösséghez tartozást egyértelmű védőfaktor a 

drogfogyasztással szemben. Bartik (2012) szlovákiai serdülők körében végzett kutatása is azt 

bizonyította, hogy a sport csökkenti a kábítószer és más függőséget okozó szerek használatának 

valószínűségét, bár azt is megállapította, hogy a mai fiatalok egyre kevésbé gondolják így. A sport 

nemcsak az egészségünkre van jó hatással, hanem megvéd minket a kábítószerrel való visszaéléstől, 

kitartásra és a tisztességre nevel (Burrmann, 2011). 

Donaldson és Ronan (2006) arra a következtetésre jutottak, hogy a csapatsportolók között ritkábban 

fordul elő a bűnözői magatartás, s kevesebb társadalmi problémával küzdenek. Azt is megállapították, 

hogy a formális sport hatása ezen a téren nagyobb, mint az informálisé. Taliaferro, Rienzo és Donovan 

(2010) kutatási eredményei szerint a diákok sportban való részvételével fordított arányban van a 

fegyverbirtoklás, a fiatalkori letartóztatások és a tini korban való szülések száma. 

 

3.5 Sport és integráció 

Az iskola önmagában nem képes a hátrányos helyzet kompenzálására, de hatékony fegyver lehet a 

sport. Németországban már 1972-ben megindult egy kezdeményezés, melynek célja az volt, hogy a 

sportolás lehetőségei a szociálisan hátrányos helyzetű és marginalizált csoportok számára is elérhetőek 

legyenek. Azt szorgalmazták, hogy a sportegyesületek a teljesítmény centrikusság helyett inkább a 

társadalmi kihívások leküzdésére koncentráljanak. Ha az iskolák, a sportegyesületek és a szociális 

intézmények összehangolják sportkínálatukat társadalmi környezetük igényeivel, szem előtt tartva 

annak problémáit, akkor ugyanis a sport társadalmilag felelős módon valósítható meg. Ez azonban csak 

akkor kivitelezhető, ha a szervezett mozgás lehetősége mindenki számára rendelkezésre áll (Becker, 

Bindel és Heinisch, 2018). 

Bailey (2005) Nagy-Britanniában végzett kutatási eredményei szerint a sport a baráti kapcsolatok 

számának növelése révén lehetőséget teremt szélesebb kapcsolati hálózatok kiépítésére, s a társadalmi 

tőke fejlesztése által a társadalmi elszigeteltség csökkentésére is.  

„Az iskolai testnevelés szocializációs és értékközvetítő hatása, az egészséges életmódot alakító 

ereje, integráló mechanizmusai révén fontos szerepet tölthet be a beilleszkedési zavarokkal küzdő, 

hátrányos helyzetű, esetleg deviáns viselkedésre hajlamos fiatalok életében. Sokszor ez a sikerélményt 

biztosító tantárgy az első kapocs, ami ezeket a gyerekeket az iskolához köti” (H. Ekler, 2011: 55). A 

sportklubhoz tartozás kiváló lehetőséget teremt más etnikumú vagy nemzetiségű emberek 

megismerésére, barátságok kialakítására. Az egyesületben edző sportolók könnyebben tudnak nyelvileg 

integrálódni, mint a szabadidős sportolók, illetve mint a nem sportoló társaik (Herzog és mtsai, 2009). 

Nádori (2009) a szociális kirekesztés megelőzésének, az iskolai kudarcok ellensúlyozásának és a 

hátrányos helyzetűek integrálásának hatékony fegyvereként említi a sportot. Az 1997. októberében kelt 

Amszterdami Szerződés sportról szóló függeléke is hangsúlyozza annak jelentőségét a kulturális és 

etnikai különbségek mértékének csökkentésében. Tonts (2005) Ausztráliában végzett kutatásának 

eredményeire alapozva hangsúlyozza, hogy a sport képes hidat biztosítani a különböző csoportok és 

társadalmi hálózatok között. Nem csak a sportolók, hanem a nézők és a nem sportoló résztvevők 
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számára is kiváló formája a társadalmi interakciónak, s ezáltal a helyi és regionális közösségek 

csomópontjaiként értelmezhetőek.   

Pühse és munkatársai (2011) a sportot „szociális piacként” definiálják, ahol a gyerekek 

találkozhatnak társaikkal és kapcsolatokat építhetnek ki. A sportegyesületi tagság növeli a társas 

kapcsolatok esélyeit és a tagok között kialakuló kötődést, ezáltal elősegítve az integrációt (Burrmann 

2011). Slutzky és Simpkins (2009) kutatási eredményei azt igazolták, hogy a sport különösen azon 

gyerekek számára előnyös, akiket nehezen fogadnak el társaik, ugyanis a diákok többnyire nagyra 

értékelik a sportbeli sikerességet. Az alacsony társadalmi státuszú fiatalok többnyire csekélyebb 

önértékeléssel rendelkeznek, s gyakran nem teljesítenek jól csoportorientált tevékenységekben. A 

szerző vizsgálatai szerint minél több időt töltenek el a gyerekek a csapatsportban, annál jobban érzik 

magukat a sporttevékenység közben, s annál kedvezőbbé válik önértékelésük. A csapatsporttal eltöltött 

idő tehát kedvezően járulhat hozzá önértékelésük és megítélésük pozitív irányú változásához.  

Steptoe és munkatársai (1997) a rendszeres testmozgás és a társadalmi támogatás mértéke között 

mutatott ki jelentős pozitív korrelációt, vagyis a fizikailag aktívabb egyének magasabb társadalmi 

támogatással rendelkeznek. Klenk, Albrecht és Nagel (2019) a fogyatékkal élő gyerekek körében 

végzett vizsgálatai azt bizonyították, hogy a sport az ő társadalmi elfogadásukhoz is pozitívan 

hozzájárul. A fizikai aktivitás erősíti társadalmi kötelékeiket, könnyebben sajátítják el a közösségi 

szabályokat és javítja pozitív önképüket is. A sport ugyanakkor a gyerekek társadalmi rendszerbe való 

beilleszkedését is segíti. A sporton keresztül megtapasztalhatják a társadalmi elvárásokat, ezáltal 

könnyebben tudnak érvényesülni felnőtt korukban, s meg tudják találni azt az utat, amely által a 

társadalom hasznos tagjaivá tudnak válni. Kitörési lehetőséget jelent a leszakadó társadalmi csoportok 

részére, hiszen egyfajta esélyegyenlőséget teremt számukra (Faragó és Diós, 2014). 

A rendszeres találkozás ugyanazokkal az emberekkel kiváló eszköze a kapcsolatok kialakításának 

és fenntartásának. A sporttevékenység tehát megkönnyítheti a rendszeres társadalmi kapcsolattartást, s 

ezáltal hozzájárulhat az egyén társadalmi integrációjához (Becker és Häring, 2012). A társadalmi 

integráció szempontjából a sportklubok ellenőrző és támogató funkciót látnak el. Azoknak az 

egyéneknek, akik formális és informális csoportokhoz tartoznak magasabb a mentális egészségindexe. 

Ezek alapján azok, akik másokkal együtt sportolnak, pozitívabb pszichológiai mutatókkal 

rendelkeznek, míg az egyéni sportokra ez kevésbé jellemző (Vilhjalmsson és Thorlindsson, 1992).   

A sport integrációs potenciálja önmagában csupán egy lehetőség. Nem önmagában a sport hozza 

össze az embereket, sokkal inkább a megszervezésének módjában és az általa képviselt értékekben 

rejlik a sport integrációs potenciálja (Nujeidat, 2011). Nem ritka az sem, hogy a sport a szegregációt, 

és nem az integrációt segíti elő, más szóval egyesek kizárása érvényesül - például amikor a bevándorolt 

játékostárssal szembeni fenntartások, előítéletek és elutasító magatartás jellemzi a csapat többi tagját. 

Éppen ezért az integrációs célokat tudatosan meg kell célozni. A hatékony integráció támogatásához és 

előmozdításához kedvező feltételekre van szükség (Burrmann, 2011). „Az interkulturális együttélés 

elősegítése a testnevelés és a sport által erősen személyiségfüggő, szociális, szakemberi és didaktikai 

kompetenciákat feltételez. Az esélyegyenlőség előmozdítására, a diszkrimináció csökkentésére és a 

társadalmi igazságosság továbbfejlesztésére orientált gondolkodásmód külön követelménye ennek az 

oktatási környezetnek” (Gieß-Stüber, Barrio és Ley, 2011: 88). A sport egy varázslat, amely természetes 

eszköz lehet a különböző nemzetek közötti feszültség csökkentésének. A sport könnyen képezhet hidat 

a tolerancia, a tisztelet és a bizalom számára (Nujeidat, 2011). 

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy „a sportintegráció olyan eszköz a társadalmi befogadás 

területén, amely a roma származású és a hátrányos helyzetű fiatalok körében elfogadott, kedvelt 

tevékenységgel párosul. A sport alkalmazása a felzárkóztatásban meghatározó jelentőséggel bír” 

(Faragó és Diós, 2014: 138).  

Ugyanakkor Sacker és Cable (2005) kutatása során azt tapasztalta, hogy a hátrányos helyzetű 

fiatalok esetében a sport hosszú távú pozitív hatásai ellenére sem tudja a kedvezőtlen életkörülményeket 

kompenzálni. Herzog és munkatársai (2009) arra hívják fel a figyelmünket, hogy ha a sportegyesülethez 

való tartozásnak meghatározott nemzeti vagy etnikai kritériumai vannak, akkor egy olyan sporttér 

alakulhat ki, amelynek társadalmilag destabilizáló hatása lehet.  
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3.6 Sport és mobilitás 

A sport egy általánosan elfogadott társadalmi alrendszer, ezáltal a társadalmi hierarchiában való 

előrelépésnek hatásos eszköze lehet. „A társadalmi mobilitás iránya alapján lehet vertikális vagy 

horizontális, idősíkja alapján pedig nemzedékek közötti, valamint nemzedéken belüli” (Ács és Laczkó, 

2015: 169). A sport közvetlenül és közvetve is hozzájárulhat a társadalmi mobilitáshoz. Közvetlen 

mobilitásról akkor beszélhetünk, ha az egyén megszerzi vagy elveszti hivatásos sportolói státuszát. 

Ennél sokkal gyakrabban találkozhatunk olyan társadalmi mobilitással, amely közvetve köszönhető a 

sportnak. Míg a közvetlen mobilitás foglalkozási kategóriák között zajlik, addig a közvetett több 

területen is lezajlódhat, melyek a következők: 

- továbbtanulást támogató vagy magasabb iskolai végzettséget elváró közeg 

- szerteágazó kapcsolatrendszert építenek ki, mely segíti őket a társadalmi ranglétrán való feljebb 

jutásban 

- középosztálybeli társadalmi értékekre tesznek szert, amely életstílusukra is hatással lesz 

- (Földesiné, Gál és Dóczi, 2010). 

 

A sport, mint mobilitási csatorna főként az élsport esetén érhető el, s az érintettek számát vizsgálva 

eredményessége jelentősen elmarad egyéb mobilitási csatornákéhoz képest (pl. az oktatás vagy a 

házasság). Gyakori probléma a sport mobilitásban betöltött szerepével kapcsolatban a tartóssága is, 

vagyis az elért társadalmi pozíció megtartásának nehézsége. Nem ritka, hogy a sportkarrier befejezése 

után az illetőnek nincs se élet- se munkatapasztalata, se megfelelő iskolai végzettsége, melyek 

hiányában nem tud elhelyezkedni a munkaerő piacon. A megélhetését biztosító, sportból származó 

jövedelme is kiesett, s így a korábban integrációs mobilitással elért társadalmi státuszát már nem tudja 

fenntartani. (Ács és Laczkó, 2015).  

Az élsporton kívül is rejlenek mobilitási lehetőségek a rendszeres testedzésben. Egy sportolói 

közösség tagjaként az egyén elsajátíthatja más társadalmi réteg (főként a középréteg) értékeit és 

normáit, valamint felszámolhatja szocializációs hátrányait (Ács és Laczkó 2015). A csapatsportban való 

részvétel elősegítheti a társadalmi előrelépést, s ezáltal az oktatási erőforrásokhoz és a társadalmi 

támogatásokhoz való szélesebb körű hozzáférést is (Dadaczynski és Schiemann, 2015). 

 

3.7 A rendszeres sportolás hatása a személyiségre 

 

3.7.1 A személyiség értelmezése 

A személyiség fogalma igen nehezen határozható meg. Számtalan kísérlet irányult a legmegfelelőbb 

definíció megalkotására, s egy saját tudományág is alakult a probléma megoldására – a 

személyiségpszichológia. Gordon Allport így fogalmazott: „A személyiség azon pszichofizikai 

rendszerek dinamikus szerveződése az egyénen belül, amelyek meghatározzák jellemző viselkedését és 

gondolkodását” (Allport, 1985: 39). Személyiségünk folyamatosan változik, fejlődik életünk során. Ezt 

a folyamatot alapvetően három egymásra épülő rendszer határozza meg: 

- a belső tényezők rendszere: Az öröklött tulajdonságok, az egyén veleszületett adottságai, az 

élete során kialakult és folyamatosan formálódó szerzett tulajdonságai - amelyek új 

tapasztalatok, ismeretek hatására alakulnak ki – tartoznak ide. 

- a külső tényezők rendszere: Az a természeti és társadalmi környezet, amely az egyént 

körülveszi, s ingerei, hatásai által hat rá.  

- az egyén aktív tevékenysége. 

  

3.7.2 A személyiség fejlesztésének lehetőségei a sport által 

 A személyiségfejlesztés nem más, mint a személyiség különböző tulajdonságainak megerősítése, 

szokássá alakítása. Ez minden más képesség fejlesztésének az alapja. A személyiség fejlesztése egy 

igen bonyolult tevékenység, amely számos aktuális tényezőtől függ.   

 A cselekvőképes tudás kialakítása és az egészséges testi-lelki fejlődés biztosítása mellett a 

személyiség sokoldalú fejlesztése is kivitelezhető a sport eszközrendszere és mozgásanyaga által 

(Biróné és mtsai. 2011). A 20. század közepétől egyre inkább központi kutatási téma lett a fizikai 

aktivitás személyiségre gyakorolt hatása (Conzelmann és Schmidt, 2020). A sporttevékenység a 

személyiségfejlesztésnek csupán egy igen speciális iránya, de általa egyidejűleg az egészet is formáljuk. 

Sok személyiségvonás hatékonyan fejleszthető általa, a személyiség tudatos fejlesztésének 
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nélkülözhetetlen eszköze. A testnevelés órák, az edzések, a versenyek számos lehetőséget kínálnak a 

magatartás erkölcsileg pozitív irányú fejlesztésére. Fontos azonban leszögeznünk, hogy ez csupán 

lehetőség a személyiség sokoldalú kibontakoztatásához, nem jelenti azt, hogy általa mindenképp pozitív 

egyéniségeket tudunk alakítani. (Stuller, 1995). 

Sportolás közben az ember fizikai és hangulati állapota megváltozik az általánoshoz képest, s ez 

erősen befolyásolja személyiségük alakulását is. A sport személyiségfejlesztő hatása elsősorban az 

erkölcsi-akarati tulajdonságok alakításában érhető tetten. Az akaraterő elengedhetetlen tulajdonság a 

sportban, az eredményesség nélkülözhetetlen feltétele. A szabályok betartásával fejleszthető az 

önfegyelem. Ez nélkülözhetetlen személyiségvonás a sportban, főleg a csapatsportokban. Egy 

csapatban megengedhetetlen az önzés, viszont nélkülözhetetlen a többiekkel való együttműködés 

(Stuller, 1984). Biróné (1983) az önfegyelem kialakulásának feltételeként említi az önuralmat, amely a 

társadalmi élet szempontjából is igen fontos tulajdonság. Fejleszthetőségét nagymértékben 

meghatározza az egyén vele született temperamentuma. Ide sorolja még a helyes önértékelést is, amely 

a reális önismereten alapul. A sport az azonnali visszajelzések által jelentős mértékben elősegíti, hogy 

a tanulók megismerjék önmagukat. Így olyan reális célokat tudnak kitűzni maguk elé, amelyek által 

elkerülhetik a kudarcokat és sikerélményhez juthatnak. A folyamatos visszajelzések rávilágítanak a 

tanulók önmagukhoz mért fejlődésére, amely erős motivációs tényezőként szolgálhat. A 

versenyhelyzetek kiválóan alkalmasak arra, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a sikerek és a 

kudarcélmények feldolgozását. Az önfegyelmen kívül a kitartás és a küzdőképesség is alapvető 

fontosságú. Ezek egymással szorosan összefüggő kapcsolatrendszert alkotnak, melyben egyik sem 

nélkülözhető, mert különben a másik kettő hatásfoka is csökken. Ezen személyiségjegyek mindegyike 

nevelhető tulajdonság. Mindezeken túl fejleszthető még a bátorság, a munkabírás és az esztétikai érzék 

is. Ez utóbbi a gyakorlatok pontos, igényes bemutatása által (Csepela, 2000). 

A mozgások során azonban nem csak az érzelmi tulajdonságok formálására nyílik lehetőségünk, 

hiszen a gyerekek teljes személyiségükkel vesznek részt a tevékenységekben. Mint tudjuk, a sport 

jótékony hatással van az idegrendszer működésére, képes kompenzálni az egyoldalú szellemi terhelést. 

Mivel szinte minden érzékszervünkre szükség van a mozgások közben, így a sport pozitív hatással van 

megismerő tevékenységünkre is. 

Fontos megemlítenünk a sport erkölcsi, nevelő funkcióját is. Sportolás közben ugyanis számos olyan 

értéket sajátítanak el a résztvevők, amelyeket későbbi életük során kamatoztatni tudnak. Ilyen a 

pontosság, az eszközök és a társak megbecsülése, a szabályok tisztelete (Kovács, 2012b). 

Szót kell még ejtenünk arról, hogy a sport az egyenruhák, egyesületi színek által a sportkörnyezet 

szeretetére, ezen keresztül pedig a haza szeretetére is nevel. A csapatjátékok, a páros gyakorlatok a 

gyerekek társas kapcsolataira vannak pozitív hatással. A sporttevékenységek közben lehetőségünk van 

megtanítani a gyengébbek elfogadását, megértését, támogatását, s így kedvezően befolyásolhatjuk a 

csoport tagjainak interperszonális kapcsolatait is (Biróné, 1983). 

A versenysport elterjedése után számos kutatás irányult annak feltárására, létezik-e sportolói 

személyiségtípus, s kimutatható-e valamilyen eltérés sportoló és nem sportoló egyének személyisége 

között. Ezt a témát járta körül Pikó Bettina és Keresztes Noémi (2007) is, akik kutatásaik során a 

következő megállapításokra jutottak: A rendszeres fizikai aktivitást végző fiatalok több időt töltenek 

barátaikkal, a belső értékeket (becsületesség, őszinteség) és az egészséget fontosabbnak tartják, 

elégedettebbek életükkel és kevésbé hajlamosak a depresszióra. Kutatási eredmények bizonyítják azt 

is, hogy a rendszeresen sportoló kamaszok jobban meg vannak elégedve külsejükkel, barátaikkal 

könnyebben beszélik meg problémáikat és egészségmagatartásuk is kedvezőbb (Aszmann, 2000). „A 

játékszabályok megismertetik és elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig az objektív 

szemléletet erősítik benne” (Horváth, 2011: 99). A sportolók jobban viselik a nehézségeket, kedvelik a 

kihívásokat, kreatívabbak, hatékonyabban képesek megoldani a stresszhelyzeteket - derül ki Négele és 

munkatársainak (2017) serdülők körében végzett vizsgálatából. Taliaferro, Rienzo és Donovan (2010) 

kutatásai arra mutatnak rá, hogy a sportolók magabiztosabbak, könnyebben vállalnak vezető 

beosztásokat, optimistábbak, céltudatosabbak és jövőorientáltabbak. Hasonló eredményeket kapott 

Pikó és Keresztes (2007) is hazánkban. Biróné (1983) az alábbi jellemzőkkel egészíti ki a felsorolást: 

- akaraterő, vállalkozókedv, önbizalom jellemzi 

- kiváló alkalmazkodással és kontaktusérzékenységgel rendelkezik. 
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A szerző későbbi kutatási során ide sorolta még a nagyobb vitalitást (tevékenységvágy, gyakorlati 

ügyesség), a gyorsabb döntéshozatalt, a nagyobb segítőkészséget, a magasabb szintű önszabályozást 

(tolerancia, becsületesség, lelkiismeretesség), valamint a magasabb agresszivitást (Biróné és  

mtsai, 2011). 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a negatív tulajdonságokról sem. A fenti felsorolásban 

Birónénál megjelenik az agresszivitás. Neumann szerint ezen kívül az affektlabil egyének jellemző 

vonása lehet még a túlzott önértékelés, az érvényesülni akarás és az önfejűség egyaránt. Ezek az 

érzelmileg labilis egyének a versenyhelyzetekben fokozottan érzékenyek, sértődékenyek, gyakran a 

kisebbrendűségi érzésük legyőzésének eszközeként tekintenek a sportra (Nagykáldi, 1998).  

 

4. Összegzés 

A sportoló fiatalok idejük egy jó részét speciális közegben töltik. Ezek a sportpályák a szocializáció 

szempontjából fontos helyszínek. A sportolás által kitágulnak az egyén tapasztalási területei: új 

szociális környezetbe kerül, új érték és normarendszerrel találkozik, új szerepekkel kell azonosulnia és 

új konfliktusokat kell megoldania. Mindezek formálják a személyiségét, egyéniségét is (Bollók, 2011). 

A sport kiváló eszköze a másság elviselésének és a nemzedéki problémák feloldásának. Megtanulható 

általa a kölcsönös függőség, az alá-fölérendeltség és az egymásért való felelősség is. „A sport nem csak 

az egyes emberekre kifejtett hatása miatt jelentős a társadalom számára, hanem fontos szerepet tölt be 

az emberek közötti kapcsolatok kialakításában is” (H. Ekler és Rétsági, 2006: 41). 

Mint láthatjuk, testkulturális örökségünk igen gazdag és sokoldalú, ezért rendkívül fontos, hogy a 

továbbiakban is megőrizzük, ápoljuk és fejlesszük.   
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BODY-CULTURAL HERITAGE 

 

Summary 

Reviewing our cultural heritage we may not forget about the motion and body culture which has 

been the elemental part of humanic life for thousands of years. Also the ancient Greeks realized that it 

was necessary to attend the physical part of the citizens therefor the meaning of the body culture  

raised a lot. 

The regular physical activity affects in two ways for the children's health. Once it helps to maintain 

the health in the childhood and on the other hand it reduces the risk of the conformation of lingerino 

illnesses in adulthood. Above all also the versatile development of personality can be available through 

the tools and motion materials of sport. According to the results of Bailey through raising the numbers 

of friendships the sport gives a chance to work up a wider social network and through developing the 

social fund the sport can reduce the social isolation and it can be an effective appliance to step forward 

in the social hierarchy. 

In my essay I would like to show the versatile system of effects of the regular exercises. 

 

Keywords: sport, physical education, body culture 

 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/physical-activity-and-behavioral-medicine/book8739
https://us.sagepub.com/en-us/nam/physical-activity-and-behavioral-medicine/book8739


 

53 

 

 
 

ZNAČAJ I ULOGA ĐAKOVAČKIH VEZOVA U PROMICANJU 

BEĆARCA KAO NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE 

REPUBLIKE HRVATSKE 
 

NATALIJA BOŠNJAKOVIĆ1, EMINA BERBIĆ KOLAR2 
1 OŠ Vođinci, Vođinci, Republika Hrvatska 

2 Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Republika Hrvatska 

nbosnjakovic@foozos.hr, eberbic@foozos.hr 

 

 

Sažetak 

Bećarac je tradicijski vokalno-instrumentalni napjev poznat na području Slavonije, Baranje i Srijema. 

2007. Ministarstvo kulture RH dodjeljuje bećarcu svojstvo kulturnog dobra te ga upisuje u Registar 

kulturnih dobara Republike Hrvatske. 2011. upisan je na UNESCOV popis zaštićene nematerijalne 

kulturne baštine. Prvi Đakovački vezovi održani su 1967. kao turističko-kulturna manifestacija 

povodom Međunarodne godine turizma. Od tada se manifestacija održava svake godine. Tijekom 

održavanja Đakovačkih vezova posjetitelji imaju priliku vidjeti izvorne folklorne plesove Slavonije, 

Baranje i zapadnog Srijema, ali i drugih krajeva Hrvatske. Rad donosi uvid u ulogu Đakovačkih vezova 

u promicanju bećarca kao nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Cilj je rada prikazati 

zastupljenost bećarca pri predstavljanju izvornih folklornih skupina na svečanim povorkama 

Đakovačkih vezova od 2012. do 2019. godine, rodnoj ulozi te najčešćoj tematici bećarca. 

 

Ključne riječi: bećarac, Đakovački vezovi, kulturna baština 

 

 

1. Uvod 

Bećarac je tradicijski vokalno-instrumentalni napjev poznat na području Slavonije, Baranje i Srijema. 

2007. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dodjeljuje bećarcu svojstvo kulturnog dobra te 

ga upisuje u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – listu zaštićenih kulturnih dobara. U 

studenome 2011. godine uključen je na UNESCO-v popis zaštićene nematerijalne kulturne baštine.  

 

1.1. Bećarac kao odraz društvenog života 

Maja Bošković-Stulli (1978), ali i srbijanski povjesničar Mladen Leskovac (1968) smještaju nastanak 

bećarca u drugu polovinu 19. stoljeća. Leskovac definira bećarac kao „najkraću narodnu pesmu“ 

(Leskovac, 1968). U sebi nosi elemente povijesnih događaja i životnih okolnosti. Krajem 19. stoljeća, 

nakon povlačenja Turaka u Slavoniji je normaliziran pučki život. Razdoblje bez rata potrajalo je 

tridesetak godina sve do početka Prvog svjetskog rata. Razdoblje mira omogućilo je sigurnost i „duševnu 

i duhovnu razigranost kojima se odlikuje sadržaj i oblik“ bećarca (Užarević, Književni minimalizam, 

2012, str. 145). Užarević opisuje slavonsko-šokačku svakodnevicu koja je uključivala divane, čijala, 

prela, blagdansko okupljanje mladeži, spokojan život na stanovima, gizdanje i cifranje u čijem kontekstu 

nije zanemariv izostanak turske tematike u bećarcima, ali i drugim napjevima.  

Bećarac svoj naziv dobiva zahvaljujući riječima bećar i bećaruša. Riječ bećar dolazi od turske riječi 

bekar, a u kontekstu bećarca, odnosno šokačkih pismica označuje mlađeg muškarca koji se prepušta 

tjelesnim užicima (voli žene, piće, svirku, pjesmu…). Bećar predstavlja opoziciju mirnoj seoskoj sredini 

koju karakterizira svakodnevni disciplinirani rad vezan uz mukotrpnu obradu polja, brigu o stoci, imanju 

i sl. Žena sličnog vladanja i svjetonazora naziva se bećaruša (Užarević, 2012).  

mailto:nbosnjakovic@foozos.hr
mailto:eberbic@foozos.hr
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1.2. Bećarac kao žanr književnog minimalizma 

Birjukov (1997, prema Užarević, 2012) sve ultramalene govorne žanrove naziva minimali. Prema 

podjeli koju navodi Užarević, bećarac pripada tradicionalnom folklornom anonimnom žanru, a prema 

nešto modernijoj klasifikaciji pripada multimedijskom minižanru jer se ostvaruje u više medija: glasu, 

pokretu, glazbi, na sceni.  

U terminologijskome smislu bećarac, svatovac, pokladovac, bušarac i drumarac se određuju kao 

slavonsko-baranjsko-srijemski napjevi u kojima se pojavljuje jedna te ista jezično-umjetnička struktura: 

rimovani deseterački dvostih s trohejskom inercijom i cenzurom iza četvrtog sloga. Slavko Janković 

(1967) predlaže da se sve te vrste napjeva obuhvate nazivom pismice, odnosno dvostihovi-deseterci, a 

predlaže ih kao posebnu podvrstu lirskih pjesama. Prema Užarević (2012) i književni povjesničari 

prihvaćaju tu terminologiju te poistovjećuju pismice i deseteračke dvostihove.  

Janković (1967) naglašava vrijednost ovakvih pismica jer se u njima odbacuje sve nebitno, a bitno 

se svodi na najmanju mjeru. „Mudrac se izražava kratko!“ (Janković, 1967, str. 10).  

Bećarac se sastoji od dva pjesnička retka, odnosno stiha, a svaki ima deset slogova. Po dva sloga čine 

jednu stopu. Svaki stih ima dva članka. Prvi članak čine dvije stope, a drugi članak tri stope. To se 

prikazuje na sljedeći način: 

 

− . / − . / / − . / − . / − . / / 

− . / − . / / − . / − . / − . / / 

 

Vrsta stope je trohej, a karakterizira ju prvi naglašeni i drugi nenaglašeni slog.  

Strukturna se dvočlanost ponekad ostvaruje u dijaloškoj formi u obliku pitanja i odgovora, a ponekad 

kao pojavljivanje dva različita glasa (Užarević, 2010).  

 

Čim curice gariš obrvice? 

Garim garom, lolinom 

cigarom! 

ili Kaže mama da čuvam poštenje. 

Čuvaj vraga kad je dika draga! 

 
     

Dvočlanost se ponekad ostvaruje i kao tvrdnja u prvom stihu, a objašnjenje ili nadopuna u drugom. 

 

Litra vina i curica fina, 

to je mome srcu medicina. 
ili Da je meni čašica rakije, 

pjevala bi do Zdrave Marije. 

 
U bećarcu je gotovo uvijek prisutna rima ili srok. Podudaranje najčešće počinje od naglašenog sloga. 

 

Rodi mamo još jednu ko me-ne, 

da imaju za kim lajat že-ne. 

 

Često se pojavljuju i srokovi unutar istog stiha i to samu u drugom stihu ili u oba.  

 

Grade Brode alaj si daleko, 

mila diko ko bi te doviko. 
ili Ja malena, suknjica šarena, 

svaka šara po tri momka vara. 

 
U bećarcu su česte i poredbe u kojima se uspoređuje čovjek sa nečim drugim, ali i stanja odnosi ili 

događaji.  

 

Poigrajte moje noge bose, 

ko i one što cipele nose. 

 

  

Bećarci obiluju ukrasima koji se često pretvaraju u laskanja i ljubavna tepanja. Vrlo često 

upotrebljavaju se izrazi: dika, lane, janje, srce, zlato, golub, bećar, lola i dr.  
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Imam lane, al´ mi ljubit´ brane, 

Ljubit´ ću ga, makar bio sluga. 
ili Diko moja priko kola priđi, 

poljubi me pa opet otiđi. 

 

S obzirom da su tvorci bećaraca najčešće seoski mladići i djevojke najčešća tematika bećaraca je 

ljubav, erotika i spolna žudnja. Osnovna se shema tematike bećarca može prikazati ovako:  

 

 
Slika 1: Tematski odnosi u bećarcu (Užarević, Poetika bećarca, 2010) 

 

Iako se i priroda može pojaviti kao tema bećaraca, ona je zapravo u svojstvu opisivanja, 

dopunjavanja ili razjašnjavanja ljubavne (ili neke druge emocionalne) situacije. 

 

Misečino i ti puno znadeš,  

samo pazi da me ne izdadeš. 
ili Nema mala livade u gaju, 

di se tvoja leđa ne poznaju. 

 

Kod nekih bećaraca pojavljuje se kontrast koji nastaje kao rezultat iznevjerena očekivanja što daje 

učinke slične vicu, a posebno su zanimljivi vicoviti bećarci (Užarević, 2010). 

 

Stani kolo nešto me ubolo, 

teraj dalje to je božji volo. 
ili Idem selom i nosim gitaru,  

selo misli, stig´o Elvis Prisli. 

 

Janković (1967) bećarce dijeli na opisne (hvalisavke, pohvalnice…), volbu (voljenje i čežnja), 

nesretnu ljubav, ljubav, prilike i zabave (divan, kolo, kućar, pjevanje), okolinu, zapreke (bolest, smrt, 

rodbina…), običaje, vjerovanja, prekid veze, ženidbene, bećarske, o gospodi, rugalice i šaljive, životna 

dob (mladost, starost, brak…), političke i razne. 

 

Šokački govor pripada štokavskom narječju. Većina šokaca govore ikavicom i ekavicom, ali u 

nekim selima postoji i mješavina ikavice i ekavice. Stoga je logično da se i u bećarcima pojavljuju ti 

govori. 

 

1.3. Bećarac kao vokalno-instrumentalni napjev 

Za Slavoniju i Baranju karakteristično je dvoglasno pjevanje u manjoj skupini, iako je moguća i 

pojava troglasja. Bećarci se uvijek pjevaju dvoglasno. Prvi glas, muški ili ženski, pjeva samo jedan 

pjevač, a svi ostali pjevaju drugi glas. Prvi glas pjeva početni stih, kojeg zatim ponavlja skupina i 

nastavlja s pjevanjem kad prepoznaju o kojem je bećarcu riječ. (Grgurovac, 2005). Dakle, iako mu je 

jezična struktura dvodijelna, u glazbenoj strukturi on je četverodijelan jer se svaki stih ponavlja.  

„Za napjeve su karakteristični dijatonski pentakordalni i heksakordalni tonski odnosi 

(f¹,g¹,a¹,b¹,c²,d²), odnosno dodana čista kvinta ispod završnog tona. Takvo dvoglasno pjevanje, kod 

kojega se na završetku glazbene cjeline javlja interval čiste kvinte, naziva se pjevanje na bas. Tu je 

karakteristično još i pojavljivanje solista ili solistice (počimalje) kojega/koju prate ostali pjevači. Pjeva 

se glasno i grleno tako da se vodeći glas često prekriva glasovima pratnje. Različite varijante bećarca 

izvodile su se u heptakordu (g¹,a¹,b¹,c²,d²,es²,f²)...“ (Svalina, 2012).  
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Slika 2: Notni zapis bećarca 

 

Slavko Janković (1967) navodi šest vrsta deseteračkih napjeva: svatovac, bećarac, bušarac ili 

pokladovac, kolski napjev i partizanski napjev. „Svaka deseteračka pjesmica se može pjevati na svaki 

deseterački napjev iz svih šest spomenutih vrsta“ (Janković, 1967, str. 30).  

 

1.5. Đakovački vezovi 

Prvi Đakovački vezovi održani su 2. i 3. srpnja 1967. kao turističko-kulturna manifestacija povodom 

Međunarodne godine turizma (Burek, 2020). Od tada se manifestacija održava svake godine krajem 

lipnja i početkom srpnja. Tijekom održavanja Đakovačkih vezova posjetitelji imaju priliku vidjeti 

izvorne folklorne plesove Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, ali i drugih krajeva Hrvatske. U sklopu 

manifestacije održava se i Međunarodna smotra folklora, čime Đakovački vezovi imaju i međunarodni 

karakter. Osim folklora tu su i ostali sadržaji poput otvorenja različitih izložbi, konjičke priredbe i 

natjecanja, glazbeni program, gastro festival, vinske manifestacije, radionice tradicijske kulture za djecu 

i odrasle, dječji festival tradicijske kulture, predstavljanje zemlje partnera, etno filmski festival te druge 

kulturne i turističke priredbe. Središnji događaji Đakovačkih vezova su Mali vezovi, svečano otvaranje, 

nastupi folklornih skupina, svečana povorka i zatvaranje manifestacije pod nazivom „Slavonijo, zemljo 

plemenita“ (Burek, 2020).  

Hrvatska turistička zajednica nekoliko je puta Đakovačkim vezovima dodijelila status top događaja 

koji promiče kontinentalne destinacije (Geošić, 2020), a grad Đakovo je 2018. proglašen neuspješnijom 

turističkom destinacijom kontinentalne Hrvatske. Đakovačkim vezovima 2020. godine dodijeljena je 

Povelja Republike Hrvatske za izniman doprinos očuvanju i njegovanju slavonske tradicijske baštine 

te promicanju hrvatske nacionalne kulture i identiteta, što ukazuje na vrijednost ove manifestacije, kako 

za Đakovo, tako i cijelu Republiku Hrvatsku.  

Đakovački vezovi su jedna od većih folklornih manifestacija s preko 3000 sudionika (Kaselj i Župan, 

2019.). „Đakovački vezovi, kao jedna od najvažnijih kulturno-zabavnih manifestacija Republike 

Hrvatske, već dugi niz godina prate potrebe informiranja posjetitelja i turista putem suvremenih 

tehnologija. Pozornost je usmjerena potrebama tržišta i novim generacijama Y i Z (rođeni 1990-ih i 

2000-ih), koje su fokusirane na online komunikaciju. Procjenjuje se da će do 2025. godine pripadnici 

ovih generacija činiti 50 % ukupnog broja turista u svijetu“ (Kaselj i Župan, 2019., str. 107). “Prema 

procjenama Policijske postaje program Vezova obuhvati oko 110.000 posjetitelja” (Župan, 2018). 

Prema riječima direktorica Turističke zajednice Grada Đakova Marije Burek Đakovačke vezove 

2018. godine, u sklopu programa Hrvatske turističke zajednice #InstaMeet #VisitSlavonia 

#ShareSlavonia, posjeli su bloggeri, vloggeri i influenceri s emitivnih tržišta, čije je praćenje izuzetno, 

te vjeruje kako će projekt pridonijeti odličnoj promociji, ne samo Đakova i Slavonije, već i čitave 

Hrvatske (Kaselj i Župan, 2019.). 
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2. Pregled relevantne literature 

Ceribašić (2009) piše o Slavoniji, Baranji i Srijemu kao jednoj od regija tradicijske glazbe koja se 

temelji se na dominaciji stilskog modela tzv. pjevanja na bas i korespondentnog stila u instrumentalnoj 

glazbi. Piše i o strukturi glazbenih žanrova na čelu kojeg navodi bećarac. Kao važnu značajku ove regije 

njezino snažno sudjelovanje u procesima festivalizacije i institucionalizacije tradicijske glazbe i plesa 

u Hrvatskoj, počevši od 1930-ih godina pa do današnjeg doba (Ceribašić, 2009).  

Marošević (2009) provodi terensko istraživanje tradicijske kulture karlovačkog Pokuplja. Iscrpno 

analizira glazbene sastavnice svadbe, a posebnu pozornost posvećuje svirci uz drmeš, varijantama dara 

(pjesmama koje su se pjevale uz obred darivanja) te bećarcu. Prema Marošević bećarcem se provodio 

obred darivanja svirača (Marošević, 2009).  

Barišić i Makaj (2015) prikazuju prijevod bećarca s hrvatskog na engleski te komparativnom 

metodom prikazuju u kolikoj je mjeri prijevod bećarca vjerodostojan originalu, a koliko se u doslovnom 

prijevodu gubi na izvornosti bećarca. Autorice određuju bećarac kao određeno sredstvo komuniciranja, 

potvrda društvene vrijednosti i dio tradicije, u sebi nosi presjek povijesnih i društvenih zbivanja jednoga 

naroda, te predstavlja važan doprinos znanstvenomu istraživanju (Barišić i Makaj, Bećarac – izgubljen 

u prijevodu, 2015). 

Barišić (2016) je proučavala tekstove povijesne tematike s početka 20. st. autora Luke Lukića i 

Slavka Jankovića. Komparativnom i interpretativnom metodom iščitavanja stihova analizira diskurs 

ratne tematike koji obuhvaća povijesna zbivanja Prvoga svjetskoga rata; posredne i neposredne 

učesnike rata, mjesta ratovanja, zarobljavanja, metode ratovanja, ratno naoružanje, političku i 

gospodarsku situaciju. „Budući da je analizirani oblik minimalistička pjesnička tvorevina i pripada 

književnoumjetničkom žanru, a time je karakterizirana i liričnošću i subjektivnošću, teško se oteti 

dojmu da je sadržaj u bećarcu povijesno autentičan i krajnje objektivan“ (Barišić, 2016, str. 133). S 

obzirom da Barišić podrobnijom komparativnom analizom dolazi do zaključka da je bećarac, kao 

pjesnički oblik dobar izvor, zrcalo ili prozor u svijet ratnih zbivanja Prvoga svjetskoga rata za 

pretpostaviti je da to vrijedi i danas.  

 

3. Metodologija 

 

3.1. Vrsta istraživanja i paradigma  

U ovome se istraživanju polazi od sadržajne analize unutar konstruktivističke paradigme prema kojoj 

je društvene fenomene moguće razumjeti samo u njihovom kontekstu te se induktivnim putem stvara 

teorija na temelju produbljenog razumijevanja istraživanih situacija.   

„S obzirom da se u konstruktivistički orijentiranim istraživanjima javlja mnoštvo različitih 

interpretacija te da ne postoji jednoznačna istina, to znači da je u ontološkom smislu ta paradigma 

relativistička“ (Guba, 1990, str. 25). 

Istraživanje je longitudinalno i neempirijsko. Podaci s numeričkom karakteristikom prikazani su 

longitudinalno i transverzalno te grupirani u skupine u tablicama prema logičnoj koherentnosti. 

 

3.2. Cilj istraživanja 

Cilj istraživanja je istražiti zastupljenost bećarca pri predstavljanju folklornih skupina na svečanoj 

povorci Đakovačkih vezova u periodu od 2012. do 2019. godine. 

 

3.3. Zadaci istraživanja 

 Analizom video materijala istražiti zastupljenost bećarca u povorci Đakovačkih vezova, analizirati 

i grupirati bećarce u odnosu prema spolu te interpretirati i grupirati bećarce prema tematici. 

 

3.4. Istraživačka pitanja 

Kolika je zastupljenost bećarca pri predstavljanju folklornih skupina na svečanim povorkama 

sudionika ulicama Đakova u razdoblju od 2012. do 2019.? 

Koji spol prevladava u ulozi pjevača solista kojeg kasnije prati skupina pjevača? 

Koja je najčešća tematika bećaraca pri predstavljanju folklornih skupina na svečanim povorkama 

sudionika ulicama Đakova u razdoblju od 2012. do 2019.? 
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3.5. Uzorak 

Uzorak čine 197 izvornih folklornih skupina s područja Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema koje 

su nastupale u svečanoj povorci Đakovačkih vezova od 2012. do 2019. godine. Kao polazna godina 

istraživanja uzeta je 2012. jer je studenome 2011. godine bećarac uključen na UNESCO-v popis 

zaštićene nematerijalne kulturne baštine. 2020. godine se Svečana povorka sudionika ulicama Đakova 

nije održala radi pandemije COVID-a.  

Uzorak je promatran tijekom svog predstavljanja na Trgu J.J. Strossmayera u Đakovu. Predstavljanje 

skupina koje sudjeluju u svečanoj povorci smatra se centralnim dijelom Svečane povorke sudionika 

ulicama Đakova.  

 

3.6. Instrumenti i postupak istraživanja 

Sadržajna analiza Svečane povorke sudionika ulicama Đakova izvršena je kvantitativnom i 

kvalitativnom metodom unutar konstruktivističke paradigme. 

Sadržajno su analizirane Svečane povorke sudionika ulicama Đakova u razdoblju od 2012.-2019. 

godine.  

Izvor video materijala je Turistička zajednica grada Đakova koja je ustupila službene video 

materijale koje je za potrebe Grada Đakova izradio Foto video studio „MELLA“. Za analizu Svečane 

povorke sudionika ulicama Đakova 2017. godine uzet je video dostupan na linku 

https://www.youtube.com/watch?v=BruisDCIy6g radi bolje kvalitete zvuka koja je ključna u ovom 

istraživanju.  

 

4. Obrada podataka 

Podaci su analizirani upotrebom deskriptivne statistike, izračunavanjem frekvencije i postotaka te 

su tablično prikazani prema sljedećim kategorijama: 

- podaci o zastupljenosti bećarca pri predstavljanju izvornih folklornih skupina s područja Slavonije, 

Baranje i zapadnog Srijema 

- podaci o solo pjevaču bećarca analizirani prema spolu 

- podaci o tematici bećarca 

 

5. Rezultati i rasprava 

 

5.1. Podaci o zastupljenosti bećarca pri predstavljanju izvornih folklornih skupina s područja 

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema 

Rezultati daju niz kronoloških informacija o broju izvornih folklornih skupina s područja Slavonije, 

Baranje i zapadnog Srijema koje su sudjelovale na Svečanoj povorci sudionika ulicama Đakova, dok 

na horizontalnoj razini ukazuju na strukturu i odnose. 

U razdoblju 2012.-2019. godine na Svečanoj povorci sudionika ulicama Đakova nastupilo je ukupno 

197 izvornih folklornih skupina, a detaljna analiza prikazana je u Tablici 1.  

 
Tablica 1. Podaci o zastupljenosti bećarca pri predstavljanju izvornih folklornih skupina s područja Slavonije, 

Baranje i zapadnog Srijema za razdoblje od 2012.-2019. godine 
 

Godina Izvorne folklorne skupine s 

područja Slavonije, Baranje i 

zapadnog Srijema koje su u svom 

predstavljanju izvodile bećarac  

Izvorne folklorne skupine s 

područja Slavonije, Baranje i 

zapadnog Srijema koje u svom 

predstavljanju nisu izvodile 

bećarac 

Ukupan broj izvornih folklornih 

skupina s područja Slavonije, 

Baranje i zapadnog Srijema 

 Broj % Broj % Broj % 

2012. 18 75 6 25 24 100 

2013. 12 63,16 7 36,84 19 100 

2014. 18 72 7 28 25 100 

2015. 20 74,07 7 25,93 27 100 

2016. 17 62,96 10 37,04 27 100 

2017. 20 74,07 7 25,93 27 100 

2018. 18 69,23 8 30,77 26 100 

2019. 17 77,27 5 22,73 22 100 

Total: 140 71,07 57 28,93 197 100 

https://www.youtube.com/watch?v=BruisDCIy6g
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Podaci pokazuju da je zastupljenost bećarca na predstavljanju izvornih folklornih skupina vrlo 

visoka. Najviša zastupljenost bila je 2019. godine (77,27 %), dok je najniža zastupljenost bila 2016. 

godine (62,96%). Prosječna zastupljenost bećarca pri predstavljanju izvornih folklornih skupina je vrlo 

visokih 71,07 % što ukazuje da bećarac visoko kotira na ljestvici vrijednosti izvornih folklornih skupina 

te da nešto manje od 3/4 skupina izvodi bećarac prilikom predstavljanja. Bilo bi korisno u budućim 

istraživanjima istražiti razloge zbog kojih folklorne skupine biraju bećarac za svoje predstavljanje. 

Iako nisu uzeti u analizu, bitno je spomenuti da su bećarac izvodile i skupine izvan područja 

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Bećarac se mogao čuti kod predstavljanja skupina iz Like, ali i 

gostujućih skupina iz Njemačke, Austrije i Republike Srpske što daje bitan podatak o rasprostranjenosti 

bećarca. 

 

5.2. Podaci o solo pjevaču bećarca analizirani prema spolu 

U izvođenju bećarca izmjenjuju se pjevač solist kojeg prati pjevačka skupina i narodna glazbala. 

Pjevač solist može biti muškog ili ženskog spola. Na Svečanim povorkama sudionika ulicama Đakova 

od 2012.-2019. godine moglo se prilikom predstavljanja skupina čuti 416 bećaraca. Za analizu su uzeta 

416 bećarca za koje se na izvorima moglo jasno čuti započinje li ih solist ili solistica. Detaljni podaci 

prikazani su u Tablici 2. 

 
Tablica 2.Podaci o solo pjevaču bećarca analizirani prema spolu 

 

Godina Bećarci sa muškim solistom Bećarci za ženskom 

solisticom 

Ukupan broj izvedenih 

bećaraca 

 Broj % Broj % Broj % 

2012. 21 77,78 6 22,22 27 100 

2013. 23 95,83 1 4,17 24 100 

2014. 51 80,96 12 19,04 63 100 

2015. 45 84,91 8 15,09 53 100 

2016. 46 85,19 8 14,81 54 100 

2017. 53 76,81 16 23,19 69 100 

2018. 55 72,37 21 27,63 76 100 

2019. 41 82 9 18 50 100 

Ukupno: 335 80,53 81 19,47 416 100 

 

Analiza podataka pokazuje da muški spol prednjači u ulozi solista prilikom izvođenja bećarca. 

Najviša zastupljenost solista je 2013. godine (95,83%), a najmanja 2018. godine (72,37%). Prosječno 

80,53% svih izvedenih bećaraca prilikom predstavljanja izvornih folklornih skupina s područja 

Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema započinju muški solisti. Ženske solistice prilikom izvedbe 

bećarca mogu se u prosjeku čuti u samo 1/5 izvedbi (19,45%).  

Razlog tomu može se pripisati društvenom okruženju i nasljeđu bećarca. Tradicionalno se bećarac 

smatrao „muškom pjesmom“, dok su žene izvodile drumarac. Drumarac se pjevao na drumu, ulici na 

gotovo istu melodiju bećarca. Leskovac navodi da su svatovci, drumarci, bušarci, pjesme u kolu 

podvrste bećarca, dok Janković te napjeve svrstava u posebnu kategoriju (Ceribašić, 1994).  

Kazivačice se sjećaju raznih događaja vezanih uz bećarce. Nekad su se lascivni bećarci slobodno 

izvodili, ali je izvođač mogao očekivati društvenu ili osobnu sankciju. Jedna od društvenih sankcija za 

djevojke je bila istjerivanje djevojke iz reda djevojaka u crkvi što je značilo prekid ugleda i povlastica 

koje su djevojke imale. Sjedenje u prvim redovima u crkvi omogućavalo je pokazivanje vlastite ljepote 

i ljepote ruha, a takva sankcija za djevojku je predstavljala sramotu (Gačić, 2016) „Ako posežemo za 

primjerima izvedbe bećarca u tradicijskoj kulturi, naići ćemo na slobodu izvođenja, ali i na reakcije i 

sankcije. No, rodna razlika vidljiva je: za sada nije poznato da je društvena sankcija, kao primjer s 

istjerivanjem djevojke iz reda, upućivana muškarcima jednako kao i ženama, no individualne reakcije 

na izvedene bećarce nisu izostajale niti u ženskom niti u muškom slučaju“ (Gačić, 2016, str. 177). 

 

5.3. Podaci o tematici bećarca 

U tematskoj analizi bećarci su svrstani u sljedeće kategorije: opisni (bećarci koji hvalisaju neku 

osobu/osobe ili osobine), ljubavni (govore o ljubavi, čežnji ili udvaranju), o porijeklu (bećarci koji 
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opisuju mjesto/regiju iz koje se potječe, iskazuju pripadnost mjestu/regiji/narodu/vjeri), bećarski 

(govore o bećarenju ili osobinama bećara), razni (bećarci koji nekoga pozdravljaju, govore o aktualnim 

ili prigodnim temama te svi ostali koji nisu svrstani niti u jednu kategoriju) i o Đakovu (bećarci koji 

opjevavaju Đakovo ili su upućeni Đakovčanima). 

Iako je moguća još detaljnija kategorizacija bećaraca, većina bećaraca se ipak može svrstati u jednu 

od gore navedenih kategorija. Kod nekih bećaraca vrlo je teško odrediti tematiku jer se tematski 

preklapaju dvije ili više kategorija. Posebna kategorija bećaraca o Đakovu je uvedena radi zamijećenog 

većeg broja bećaraca, a kako se radi o analizi bećaraca tijekom Svečane povorke sudionika ulicama 

Đakova opravdano je uvođenje te kategorije. U kategoriji razno nalaze se vicoviti bećarci, bećarci 

vezani uz posjete važnih osoba Đakovu (biskup, predsjednica), ali i bećarci vezani uz neke važne 

događaje poput Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine. Kategorije vjerski i politički smještene 

su unutar kategorije o porijeklu jer je zamijećen nešto manji broj takvih bećaraca. 

U analizu su uključena 395 bećarca za koje se na izvorima jasno čuju stihovi, što je izuzetno važno 

kod određivanja konteksta bećarca i svrstavanje bećarca u određenu tematsku kategoriju. Bećarci kod 

kojih se ne čuje oba stiha izuzeta su iz tematske analize. Detaljni podaci razvrstani po temama i 

godinama prikazani su u Tablici 3. 

 
Tablica 3. Podaci o tematici bećaraca za razdoblje 2012.-2019. godine 

 

 Opisni Ljubavni O porijeklu Bećarski O Đakovu Razni Ukupno  

Godina Broj  % Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % 

2012. 4 14,29 3 10,71 13 46,43 3 10,71 5 17,86 0 0 28 100 

2013. 7 30,43 3 13,04 8 34,78 3 13,04 2 8,71 0 0 23 100 

2014. 15 25 0 0 22 36,67 11 18,33 7 11,67 5 8,33 60 100 

2015. 8 15,69 4 7,84 18 35,29 12 23,53 4 7,84 5 9,81 51 100 

2016. 11 20 6 10,91 21 38,18 8 14,55 4 7,27 5 9,09 55 100 

2017. 13 19,40 3 4,48 27 40,30 8 11,94 10 14,92 6 8,96 67 100 

2018. 9 13,43 5 7,46 24 35,82 8 11,94 9 13,43 12 17,91 67 100 

2019. 7 15,91 2 4,55 19 43,18 5 11,36 3 6,82 8 18,18 44 100 

Ukupno: 74 18,73 26 6,58 152 38,48 58 14,68 44 11,14 41 10,38 395 100 

 

Tematska analiza bećaraca pokazuje da su najviše zastupljeni bećarci koji govore o porijeklu 

(38,48%). To su bećarci kojima se opjevava mjesto iz kojeg sudionici dolaze ili sami mještani tog 

mjesta. Neki od zapisanih bećaraca te tematike su npr. Oj Koritno selo u tri kraja, crkva stoji kao u po´ 

raja. / Mi Slavonci semeljačkog kraja, aj čuvari starih običaja. / Žito kosim rubina mi znojna, najljepše 

je selo Strizivojna. Najčešće ispjevani bećarac iz ove kategorije je Slavonijo dok ti ime traje, čuvat ćemo 

tvoje običaje koji se u razdoblju od 2012. - 2019. mogao čuti čak 19 puta što je 12,50% bećaraca te 

tematske kategorije. Zamijećen je i vrlo velik broj bećaraca koji započinju stihovima Pitaju me odakle 

si braca/Roza/šolja/seko, a nastavljaju stihom koji daje odgovor na to pitanje. Takvi bećarci mogli su 

se čuti 23 puta i čine 15,13% od svih bećaraca te kategorije.  

Opisni bećarci prema zastupljenosti su na drugom mjestu i čine 18,73 % bećaraca. To su bećarci 

koji opisuju ili hvalisaju osobu/osobe ili neke osobine. Takvi su npr. Ja Budrovka, Piškorevci župa, 

nisam lipa, al sam jako skupa. / Crne oči i obrve tanke, to imaju kraljice Gorjanke. / Sve odavde pa do 

ravnog Srijema, ljepše cure od Šokice nema. 

Bećarski bećarci zastupljeni su sa 14,68% a najčešće se spominje bećarluk, tamburaši ili rakija: 

Volim jednu, a četiri mene, mili Bože al su lude žene. / Da je meni rakije i vina, to je mome srcu 

medicina. / Ja sam Šokac i šokačko dijete, bećarina od glave do pete. 

Bećarci koji opjevavaju Đakovo ili njegove stanovnike čine 11,14 % bećaraca. To su bećarci koji 

opisuju Đakovo ili su upućeni njegovim stanovnicima. Takvi bećarci su npr. Oj Đakovo Šokadijo stara, 

tebe diči tvoja katedrala. / Đakovčani stigli Semeljčani, cure, snaše na Vezove Vaše. / U Đakovu nikad 

nisam bio, samo sada pa mi se dopada. / Đakovo je srce Slavonije, Šokadije i nadbiskupije. 

Najmanje zastupljeni, sa 6,58 % su ljubavni bećarci. Njima se opisuje ljubav, bećarcima poput Neka 

čuje ko još čuo nije, kako moje srce jako bije ili Ja ne volim, ko ne voli mene, srce moje uzalud ne vene. 

U ovoj tematskoj kategoriji su i bećarci koji izriču čežnju: Garavušo kad bi moja bila, moja bi se želja 

ispunila. / Alaj volim kad garava spava, kad raširi ruke na jastuke. Ovoj kategoriji pripojeni su i oni 
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dvosmisleni koji upućuju na erotsku konotaciju jer čine nešto manji broj te nisu izdvojeni kao posebna 

tematska kategorija: Al je lipo u šljiviku diko, nikog nema, trava do koljena. / Nema meda koji se ne 

vrca, ni curice koja nema srca. 

U posljednjoj tematskoj kategoriji su bećarci koji nisu svrstani u prethodne. Tu su vicoviti (Ljubi 

babu i baba je fina, i u babi ima vitamina.), bećarci vezani uz posjet važnih osoba (Strizivojci zapjevamo 

skupa, pozdravimo našega biskupa. / Predsjednice to vidiš i sama, veseli smo što si došla k nama.), 

bećarci koji opjevavaju svakodnevicu ili aktualne događaje poput Svjetskog nogometnog prvenstva 

2018. (U Rusiji sad se povijest piše, Šokadija za Vatrene diše. / Đakovčani podignite čaše, za pobjedu 

i Vatrene naše. / Aoj šunko, moje zlato suvo, za finale ja sam te sačuvo. / Alaj ljudi ovo nije šala, 

Hrvatska je došla do finala.) i svi ostali ( Što j´ u pjesmi to se pjevat mora, koga vrijeđa nek okrene 

leđa. / Ajde, ajde, ajde da idemo, da idemo da se provedemo.). Kategoriji raznih bećaraca pripada 

10,38% bećaraca.  

Bilo bi značajno istražiti i analizirati cjelokupan program Đakovačkih vezova kako bi se dobile i 

dodatne informacije o korištenju bećarca i prilikom nastupa izvornih folklornih skupina, svečanostima 

otvaranja i zatvaranja Đakovačkih vezova. 

 

6. Zaključak 

Đakovački vezovi imaju veliku vrijednost i utjecaj u promicanju bećarca kao nematerijalne kulturne 

baštine. To potvrđuju podaci da gotovo ¾ izvornih folklornih skupina s područja Slavonije, Baranje i 

zapadnog Srijema izvodi bećarac prilikom predstavljanja skupine na Svečanim povorkama sudionika 

ulicama Đakova na Đakovačkim vezovima u razdoblju od 2012.-2019. godine. Osim izvornih 

folklornih skupina sa spomenutog područja izvođenje bećarca se moglo čuti i kod skupina iz Like, ali i 

izvan granica Republike Hrvatske (skupine iz Njemačke, Republike Srbije i Austrije). To potvrđuje da 

je bećarac prepoznat kao nematerijalno kulturno dobro i u područjima izvan granica Republike 

Hrvatske. Najčešće bećarce započinju muški pjevači, a biraju tematiku vezanu uz mjesto iz kojeg 

dolaze. Da bećarac opisuje svakodnevicu i nastaje u narodu potvrđuju i bećarci koji su novonastali, a 

opisuju bitne događaje poput Svjetskog nogometnog prvenstva 2018., raznih obljetnica i slično. S 

obzirom da program Đakovačkih vezova obuhvati preko 100 000 posjetitelja, a širenje prezentacije 

vezova na online platforme obuhvaća znatno veći broj ljudi do kojih dopire sadržaj Đakovačkih vezova, 

neupitan je značaj ove manifestacije u promicanju bećarca kao nematerijalne kulturne baštine.  
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SIGNIFICANCE AND ROLE OF ĐAKOVAC BERTHS IN THE PROMOTION OF 

BEĆARAC AS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF CROATIA 

 

Summary 

Bećarac is a traditional vocal-instrumental tune known in the area of Slavonia, Baranja and Srijem. 

In 2007, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia granted bećarac the status of a cultural asset 

and entered it in the Register of Cultural Assets of the Republic of Croatia. In 2011, it was inscribed on 

the UNESCO list of protected intangible cultural heritage. The first Đakovo berths were held in 1967 

as a tourist and cultural event on the occasion of the International Year of Tourism. Since then, the 

event has been held every year. During the Đakovo berths, visitors have the opportunity to see the 

original folk dances of Slavonia, Baranja and western Srijem, but also other parts of Croatia. The paper 

provides an insight into the role of Đakovo embroideries in the promotion of bećarac as an intangible 

cultural heritage of the Republic of Croatia. The aim of this paper is to show the representation of 

bećarac in the presentation of original folklore groups at the ceremonial processions of Đakovo 

embroideries from 2012 to 2019, the gender role and the most common theme of bećarac. 

 

Keywords: bećarac, Đakovo embroideries, cultural heritage 
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Sažetak 

Novelista, neuropsihijatar i muzički kritičar Geza Čat (Csáth Géza) je za života napisao preko 530 

tekstova o muzici za potrebe dnevne i periodične štampe u Budimpešti i Subotici. Iako je kao muzički 

kritičar bio aktivan u relativno kratkom vremenskom periodu, njegovi tekstovi predstavljaju vredne 

dokumente o kulturnom/muzičkom životu ovih gradova. Kroz njih dobijamo uvid u dinamiku i kvalitet 

koncerata održanih u glavnom gradu Ugarske, kao i o kompozitorima i izvođačima. Pored toga, Čat u 

svojim kritikama pažnju posvećuje i budimpeštanskoj publici, koja je posećivala koncerte umetničke 

muzike. Njihovom analizom ustanovili smo da je profilisanje ove publike kasnilo u odnosu na 

najrazvijenije evropske muzičke centre, kao i da se njen muzički ukus formirao prevashodno na 

virtuoznim kompozicijama i interpretacijama solističkih umetnika koji su nastupali na koncertima. 

Uprkos tome, Čat uočava razvoj muzičkog ukusa budimpeštanske koncertne publike početkom 20. 

veka, pre svega kroz njeno sve veće interesovanje za orkestarsku i kamernu muziku. To, po njegovom 

mišljenju, ukazuje na razvoj muzičkog obrazovanja budimpeštanske koncertne publike. 

 

Ključne reči: Geza Čat, muzička kritika, koncertna publika, Budimpešta, muzički život 

 
Jedan od najistaknutijih predstavnika moderne u književnosti vojvođanskih Mađara jeste novelista, 

neuropsihijatar i muzički kritičar Geza Čat (Csáth Géza, 1887, Subotica, Austrougarska – 1919, 

Kelebija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca). Ovaj autor je u periodu od 1903. do 1912. objavio preko 

530 kritika i eseja o muzici u dnevnim novinama, nedeljnicima (Bácskai Hírlap, Budapesti Napló, 

Világ) i u modernističkom časopisu Nyugat, koji su izlazili u Subotici i Budimpešti (Csáth, 1971, 1975, 

1977, 2000; Kelemen, 2015). Više od polovine ovih napisa Čat posvećuje izveštavanju sa koncerata 

koji su održani u ovim gradovima, ostavljajući tako vredne dokumente o razvoju njihovog muzičkog 

života na početku 20. veka. Kroz njegove spise dobija se uvid u dinamiku i kvalitet koncerata održanih 

u glavnom gradu Ugarske, kao i o izvođačima i njihovom repertoaru. Značajnu ulogu u muzičkom 

životu Budimpešte imala je koncertna publika, koja je svojim potrebama aktivno učestvovala u 

njegovom kreiranju. Muzičke kritike Geze Čata koje će biti analizirane u ovom radu osvetljavaju upravo 

ovaj, inače malo obrađivan, segment iz muzičkog života Budimpešte.  

 

1. Razvoj muzičkog života u Budimpešti i stvaranje publike umetničke muzike 

Uslovi za razvoj muzičkog života u Budimpešti stvoreni su tek u 19. veku osnivanjem odgovarajućih 

institucija: Muzička asocijacija Pešt-Buda (1836), Budimpeštansko Filharmonijsko društvo (1853), 

koncertna dvorana Vigado (1865), Kraljevska nacionalna mađarska muzička akademija (1875, od 1925. 

Muzička akademija Franc List) i Mađarska državna operska kuća (1884). Paralelno sa osnivanjem ovih 

institucija tekla je i edukacija publike, širi se notno izdavaštvo, a u dnevnoj i periodičnoj štampi se sve 

redovnije izveštava o muzičkim događajima (Bónis, 2005; Szerző, 2011). 

U ovakvim istorijskim okolnostima se dakle razvijala budimpeštanska muzička publika. Odmah se 

nameće činjenica da je kasnila u odnosu na druge evropske muzičke centre, jer se, kao što smo videli, 
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muzički život u glavnom gradu Ugarske institucionalno utemeljivao tek tokom 19. veka; drugo, vreme 

u kojem se očekuje njeno osamostaljivanje i kritičko sazrevanje – a to je poslednja decenija 19. i početak 

20. veka – donosi i potpuno nove izazove u oblasti umetničke muzike, koje u najširem smislu možemo 

da podvedemo pod pojavu moderne muzike. Za ovo praktično nije bila spremna nijedna muzička 

publika – osim možda elitne koncertne u najznačajnijim evropskim muzičkim centrima: Parizu, Beču, 

Rimu i Berlinu –, a kamoli ona u Budimpešti, koja se tek navikavala na simfonijsku i kamernu muziku.  

 

2. Stavovi Geze Čata o budimpeštanskoj koncertnoj publici (1906–12) 

Osvrti na reakciju publike, njeno ponašanje i brojnost na koncertima umetničke muzike sastavni su 

deo više od polovine od ukupnog broja Čatovih muzičkih kritika i napisa o muzici. Reč je o 

komentarima koji se uglavnom odnose na zadovoljstvo/nezadovoljstvo izvođenjem određenog 

umetnika, odnosno dopadanje/nedopadanje izvedenog muzičkog dela, a zanimljivo je da Čat bez 

ustezanja beleži i svoje slaganje/neslaganje sa reakcijom publike. Ti komentari su uglavnom vrlo kratki 

(od jedne do dve rečenice), a ponekad, naročito kada se Čatovo mišljenje i reakcija publike razilaze, 

dostižu i veći obim. Pored toga, u nekoliko njegovih napisa o muzici srećemo i produbljeniju analizu 

društvenih uslova koji su važni za razumevanje procesa formiranja publike umetničke muzike u 

Budimpešti. Tako se, na osnovu analiziranih Čatovih tekstova koji pokrivaju period od 1906–12., mogu 

izdvojiti sledeće karakteristike budimpeštanske koncertne publike početkom 20. veka: 

1. usled nedostatka kontinuiranog razvoja muzičkog ukusa, njeno mišljenje često zavisi od slučaja;  

2. pomodna je i podložna senzacionalizmu; 

3. počela je da se razvija u pravcu stvarnog razumevanja umetničke muzike, ali kasni u 

prepoznavanju kvaliteta dela moderne muzike. 

 

Ovakvom stanju doprinosili su i organizatori koncerata umetničke muzike u Budimpešti, o čijem 

radu Čat prvi put piše povodom nove koncertne sezone 1911–12. Tada već u statusu iskusnog muzičkog 

kritičara, koji sedam godina prati, a pet godina redovno izveštava o koncertima, Čat primećuje da se 

organizatori koncerata u glavnom gradu Ugarske previše rukovode preduzetničkim, a znatno manje 

umetničkim motivima: 

Organizatori koncerata eksperimentišu. Svesni su da je publika veoma daleko od toga da ima 

apsolutni muzički ukus. Dakle, pripremljeni su za prazne sale i doplaćivanja, međutim, ako 

uspeju da ’uvedu’ umetnika, tada kroz visoke cene ulaznica dobijaju obeštećenje koje je više 

nego dovoljno. (Csáth, 2000: 488–489) 

 

U nameri da ostvare profit, organizatori koncerata u Budimpešti moraju ili da podilaze ukusu 

publike, ili da se, u slučaju manje poznatih izvođača ili muzičkih dela, obezbede skupim ulaznicama. 

Ipak, za ovakvo stanje Čat ne optužuje eksplicitno organizatore koncerata, već samu publiku, čija je 

„muzička neobrazovanost i nesposobnost rasuđivanja dovela do toga da se ova lutrija (. . .)  razvija već 

decenijama” (Csáth, 2000: 489). Taj „va-banque”1 sistem najviše pogađa umetnike i izvođače, koji još 

nemaju izgrađenu reputaciju kod budimpeštanske publike, pa nastupaju i svoja dela često izvode pred 

polupraznom koncertnom salom.2 Zbog toga Čat organizatorima koncerata predlaže smanjenje cena 

ulaznica jer, kako piše, „verujemo da će ova sezona dokazati da naša publika već dostiže taj nivo u 

                                                 

 

 

 

 
1 Igra na sve ili ništa – prim. A.T.D. 
2 Među još neafirmisanim umetnicima o kojima je Čat izveštavao, a na čijim je prvim koncertima budimpeštanska publika bila 

malobrojna da bi, nakon izuzetnog uspeha koji su ostvarili sledeći put već napunila koncertne dvorane, bio je kasnije svetski 

poznati pijanisa Vilhelm Bakhaus (Wilhelm Backhaus) i nemačka solo pevačica Elena Gerhardt (Elena Gerhardt). 
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svom razvoju” (Csáth, 2000: 488), odnosno da će biti zainteresovana i za koncerte još nedovoljno 

afirmisanih izvođača i izvođenje dela novije umetničke muzike. 

Geza Čat je bio svestan da se muzički ukus budimpeštanske publike nije kontinuirao razvijao. U 

tekstu objavljenom 16. februara 1909. u časopisu Nyugat, on iznosi sledeću ocenu: 

Budimpeštanska koncertna publika je ćudljiva, stroga. Ne razume se u muziku, ima samo 

impresije o njoj. Njeno muzičko obrazovanje, kao što se zna, nije bilo organsko3. Njena kritika 

zavisi od slučaja. (Csáth, 2000: 193) 

 

Kako saznajemo iz istog teksta, Čat je zapažao često nezadovoljstvo publike nakon koncerata u 

dvorani Vigado. Međutim, jednom prilikom su Filharmoničari pod upravom Ištvana Kernera (Kerner 

István) izveli Betovenovu (Ludwig van Beethoven) uvertiru Leonora4 koja je, prema njegovom 

mišljenju, bila sasvim zadovoljavajuća. Ipak, publika je i tada ostala ravnodušna: 

Nisu imali pojma da su neočekivano dobili mnogo-mnogo bolje i više od uobičajenog. Nakon 

ovoga nameće se pitanje da li uopšte vredi ovakvoj publici dati nešto dobro i tražiti njenu 

naklonost. (Csáth, 2000: 194) 

 

U okviru istog napisa, Čat navodi i drugačije iskustvo sa koncerta Državnog simfonijskog orkestra 

održanog 31. januara 1909. na Muzičkoj akademiji, pod vođstvom dirigenta Lasla Kuna (Kún László). 

Na programu su bile Vagnerova (Richard Wagner) uvertira iz Tanhojzera, Mocartova (Wolfgang 

Amadeus Mozart) Serenada, Mihalovičeve (Mihalovich Ödön) Sirene i Treća simfonija Čajkovskog 

(Пётр Ильи́ч Чайко́вский). Čat izdvaja i komentariše izvođenje Mocartove Serenade, koje je 

oduševilo budimpeštansku publiku, a razloge pronalazi u Kunovom specifičnom tumačenju ove 

kompozicije, ali i u odgovarajućem prostoru u kojem je delo izvedeno. „Tako je”, piše Čat, „Mocartov 

stil postao jasan i razumljiv”, a zahvaljujući redukciji gudača i umerenosti u dinamici melodija je postala 

„ljupka i prirodna, a njena struktura pregledna” (Csáth, 2000: 194). Kun je, dakle, uspeo da dočara i na 

pravilan način predstavi ovu Mocartovu kompoziciju, a publika je to prepoznala. 

„Revolucija u koncertnoj dvorani” od 20. decembra 1906. jedan je od prvih Čatovih tekstova koji 

svedoči o teškoćama budimpeštanske publike u prihvatanju tada savremenih kompozicija, a povod je 

bio premijerno izvođenje orkestarskog dela Letnje sunce među planinama (op. 61), francuskog 

kompozitora Vensana Dendija (Vincent d'Indy) u Budimpešti. Mada je reč o jednom od 

„najtalentovanijih i najoriginalnijih modernih francuskih kompozitora”, koji u svojim kompozicijama 

„koristi nova sredstva poput onih koja su u poeziji pronašli Bodler i Verlen” (Csáth, 2000: 276), Čat 

nije mogao a da ne zabeleži i neprimerenu reakciju publike na premijeri Dendijevog dela: 

Budimpeštanska publika je nakon prvih akorada nepoverljivo, za masu karakterističnim 

omalovažavanjem nečega što još nikada nije čula – počela da se smeje. Tokom cele izvedbe često 

se čulo prigušeno ili glasno cerekanje. Ludost, dosadno, glupost, prazna ekscentričnost! bile su 

reči koje su kružile. Međutim drugi, manji deo ih je glasno ućutkivao i čuli su se ovakvi ispadi: 

– Ovo je strašno! ... – Kakav ološ! ... Atmosfera je bila ostrašćena. (Csáth, 2000: 277) 

 

Na osnovu gornjeg citata možemo da zaključimo da je počelo diferenciranje budimpeštanske 

koncertne publike na laičku i ekspertsku, kao i da su Čatu bile poznate neke od tada aktuelnih teorija 

                                                 

 

 

 

 
3 Tj. sistematsko – prim. A.T.D. 
4 Čat ne navodi datum koncerta, ali na osnovu podataka iz Baze održanih koncerata u Budimpešti u to vreme, znamo da je 

Filharmonijsko društvo uvertiru Betovenove Leonore izvelo četiri puta: 19. decembra 1904., 29. januara 1905., 6. i 10. marta 

1907. 
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mase. Pored većeg dela publike, Čat primećuje da ni muzičari u orkestru nisu uspeli da shvate vrednost 

ovog Dendijevog dela: 

Ištvan Kerner, kome možemo da zahvalimo današnje dvostruko uživanje, obavio je ogroman 

posao uvežbavanjem ovog izuzetno komplikovanog dela. (Za to je dobio proređen, ali utoliko 

intenzivniji aplauz.) Imao je vrlo težak zadatak, jer većina članova orkestra nije ni naslućivala: 

šta svira! (Csáth, 2000: 277) 

 
Relativno kratak period razvoja publike umetničke muzike u Budimpešti uslovio je i ozbiljne teškoće 

u prepoznavanju estetskih vrednosti novih muzičkih pravaca, koji su se krajem 19. i prvih decenija 20. 

veka intenzivno razvijali. Čat o tome detaljnije piše u tekstu od 15. januara 1907., iz kojeg saznajemo 

da negativan stav budimpeštanske publike prema Dendijevoj kompoziciji nije izuzetak, nego pravilo: 

Nesumnjivo je da se mađarska publika rado ograđuje od Zapada. Vagnerovom uticaju onomad 

se protivila čitava mađarska estetika, a i veći deo publike. Na sličan način je – takođe onomad – 

prošao i Pučini, kao i Dendi ove sezone.5 Ukus publike ne napreduje jednakom brzinom s 

prolaskom vremena, a razlog je taj što ne shvatamo na vreme šta se značajno dešava. (Csáth, 

2000: 282) 

 
3. Solistički koncerti 

Većinu Čatovih muzičkih kritika čine izveštaji o gostovanju umetnika u glavnom gradu Ugarske, 

pisani za potrebe dnevne i periodične štampe. Uprkos pomalo nepredvidljivom ukusu budimpeštanske 

publike, Čat ipak zadovoljno konstatuje da gostovanja stranih muzičara u Budimpešti ne opadaju, 

štaviše, „inostrani umetnici i pored stroge carine uvoze kvalitetnu robu” (Csáth, 2000: 282). I zaista, u 

Budimpešti su u periodu od 1906.–12. gostovali poznati evropski orkestri i gudački sastavi, ali prevagu 

u nastupima ipak odnose solistička gostovanja. Kao i drugde, i u Budimpešti je povremena publika – 

koja je činila većinu posetilaca koncerata umetničke muzike – pre svega očekivala od izvođača 

virtuoznost i izvođenje onih kompozicija koje je u stanju da prepozna, odnosno koje je već čula i 

prihvatila. U glavnom gradu Ugarske su, dakle, gostovali umetnici svetskog glasa poput pijanista Emila 

Zauera (Emil Sauer), Ežena Dalbera (Eugen d'Albert) i Vilhelma Bakhausa (Wilhelm Backhaus), 

violiniste Vilija Burmeštera (Carl Adolph Wilhelm „Willy” Burmester), Jana Kubelika (Jan Kubelík) i 

Ežena Isaja (Eugène-Auguste Ysaÿe), violončeliste Pabla Kazalsa (Pablo Casals) i mnogih drugih. 

Koncerti ovih umetnika su skoro uvek bili održani pred punom salom i zadovoljnom publikom. Štaviše, 

budimpeštanska publika je, kao i publika drugih muzičkih centara Evrope, takođe imala svoje 

’omiljene’ soliste:  

Vili Burmešter, veliki švedski violinista, koji nakon nezaboravnog uspeha u Pešti svake godine 

posećuje svoju privrženu publiku, danas je održao koncert u velikoj sali Vigada. (...) Publika je 

bila oduševljena, štaviše u razuzdanom raspoloženju. Nakon dve reprize, pa čak i nakon gašenja 

svetla i dalje je tabanala oko podijuma, zahtevajući „bis i autogram”. (Csáth, 2000: 256) 

 

Uprkos tome što je Burmešterova izvođačka tehnika vremenom počela da slabi, odlazak na njegove 

koncerte se i dalje smatrao obaveznim: 

Ovde ga elitna muzička publika voli, aplaudira mu i želi ga. Od tog nezaboravnog koncerta 

Filharmonije postao je naš izabranik, neko koga svake godine treba čuti. Ali bez preterivanja, 

Burmešter nije violinista „par excelence”. On je samo izvanredan muzičar i duboko misleći 

čovek; tehnika leve ruke mu se polako kvari, ali njegov zvuk kao da uvek dobija na svojoj 

plemenitosti, snazi i dubini. I da mu publika zbog ovog drugog ne zamera ono prvo, tome 

možemo samo da se radujemo. (Csáth, 2000: 349) 

 

                                                 

 

 

 

 
5 Čat misli na jesenju koncertnu sezonu 1906–7. – prim. A.T.D. 
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Među najomiljenijim solistima budimpeštanske publike bio je i pijanista Emil Zauer. U skladu sa 

tim ne iznenađuje ni terminologija koju Čat koristi u svom izveštaju sa Zauerovog koncerta održanog 

26. novembra 1906.: 

Svečana sala Rojala je bila puna ljubitelja, štaviše obožavalaca velikog nemačkog pijaniste. Čisto 

sumnjam da je među njima bio neko ko ga je danas prvi put čuo. U polumračnoj prostoriji u kojoj 

je svetlela samo jedna trećina sijalica, slušali smo sa nekim svetim poštovanjem Zauera koji je 

poznatim, plemenitim žarom svoje umetnosti i muškim udarcima na dirke suverenom snagom 

započeo Bahov monumentali Koncert za orgulje u d-molu. Publika ga je slušala sa ganutljivom 

pažnjom. (Csáth, 2000: 262) 

 
O razlozima Zauerove popularnosti Čat detaljnije piše 1912., takođe povodom jednog od  njegovih 

gostovanja u Budimpešti. Konstatujući da je među retkim pijanistima čiji se koncerti već godinama 

održavaju pred punom salom, navodi moguće razloge njegovog uspeha: 1) nije dozvolio da njegova 

umetnost dosadi publici, 2) uvek je izvodio dela koja je publika očekivala od njega, 3) ta dela je izvodio 

„tako da je uspeo da probudi interesovanje i da izazove ekstazu” (Csáth, 2000: 515). Navedene razloge 

odlično ilustruje Čatov opis Zauerove interpretacije Parafraze na temu Onjegina od Čajkovskog, 

prilikom koje je proslavljeni pijanista svoju poznatu teatralnost u izvođenju uzdigao do 

senzacionalizma: 

Kod kode se blago uzdigao sa stolice i, protresavši svoju grivu, celokupnu snagu usmerava ka 

dirkama. Sada još malo ritenuta, a potom zaključni streto. Umetnik pleše na stolici. Publika – 

sada već u potpunosti pod uticajem logične i savršeno sprovedene sugestije – čini isto. Poslednji 

„ffff” akord, Zauer produhovljeno gleda u plafon, dok mu se desna ruka pokretom bacača diska 

odvaja od instrumenta. Da se možda ne uznosi u nebesa? Ubrzo se uzdiže do visine lustera. Već 

nakon nekoliko sekundi vidimo samo njegovo stopalo. Plafon se otvara i pred očima 

zaprepašćene publike umetnik ubrzo nestaje. (Csáth, 2000: 516) 

 
O potrebi budimpeštanske publike za senzacionalnim i neuobičajenim svedoči već i jedna od prvih 

Čatovih muzičkih kritika, objavljena u subotičkim dnevnim novinama Bački vesnik 15. oktobra 1904. 

U okviru nje Čat Subotičane iz Budimpešte izveštava o koncertu mladog violiniste Ferenca Večeija 

(Vecsey Ferenc) – čuda od deteta, kao i o odnosu budimpeštanske publike prema desetogodišnjem 

umetniku: 

Reč je o čudu od deteta o kome sada već svi treba ozbiljno da razmišljaju: sumnjičavi novinari, 

nepoverljivi laici i izvesne dame i gospoda, koji su uvek skloni da na koncertnu dvoranu gledaju 

kao na panoramski šator. Buljili su kroz lornjete i durbine u malog umetnika i govorili: slatkiš, 

neverovatno... i kupili su kartu, jer su želeli da vide čudo: jednooku pticu, dvoglavo tele ili baš 

desetogodišnje dete koje svira Betovena. (Csáth, 2000: 165) 

 
Čatov izveštaj o izvođenju Verdijeve (Giuseppe Verdi) opere Aida 2. oktobra 1907. dokumentuje 

pomodnost, ali i provincijalizam budimpeštanske publike. Ulogu Radamesa tumačio je čuveni 

italijanski operski pevač Enriko Karuzo (Enrico Caruso), a mađarska štampa je pompezno najavljivala 

prvo i, kako će se ispostaviti i jedino gostovanje tada najpoznatijeg svetskog tenora: 

Karuzo, dolazi, dolazi – o tome već pola godine sve snažnije bruje i rasprostiru se talasi novinskih 

naslova. (...) Ali da „umetnik” dolazi: o tome niko ne govori, jer je to sporedno. Mnogo važnije 

od toga je kako živi, šta radi i koliko zarađuje. Ispred voza ga dočekuju  novinari, posvećuju guste 

kolumne njegovom licu, karikaturama i kneževskim hirovima. Sve to odbojno deluje na publiku 

koja, ne zbog Karuzove greške, veoma skupo – mnogo skuplje, nego što bi to odgovaralo 

prilikama u Budimpešti – kupuje kartu. Ali njega treba poslušati i pogledati (...). Za te novce, 

koje smo vrlo teško zaradili, sada već očekujemo čudo. (Csáth, 2000: 337) 

 
Štampani mediji su očigledno previše senzacionalistički najavljivali Karuzov dolazak, podgrevajući 

kod budimpeštanske publike nerealna očekivanja. To je, kako vidimo iz Čatovog izveštaja, bilo 

propraćeno i nerealno visokim cenama ulaznica, čak i ako se znalo da je deo prihoda sa ove priredbe 

bio namenjen u dobrotvorne svrhe. Međutim, upravo zbog ovako visokih cena, jedan deo muzički 

obrazovane publike nije mogao da priušti ulaznice, pa je jednostavno izostao sa izvođenja. Ulaznice je 
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pokupovala tzv. ’salonska publika’, to jest bogatiji sloj građana, koji su na operu došli samo zbog 

Karuza. Muzički nedovoljno obrazovani i bez elementarnog poznavanja libreta, ova publika je svojim 

ponašanjem izazvala duboko razočarenje kod Karuza. Naime, bio je običaj da prva pojava poznatog 

umetnika na sceni bude nagrađena aplauzom dobrodošlice; to je u ovom slučaju u Budimpešti izostalo, 

jer publika nije znala da je tumač Radamesa, to jest Karuzo već prisutan u prvoj sceni: 

Velika većina publike na jučerašnjoj izvedbi nije bila muzička publika, već prigodni skup 

otmenih i imućnih ljubitelja atrakcije, koje karakteriše da, na primer, ne znaju da li je Radames 

prisutan već u prvoj sceni prvog čina. Stoga je obavezan pozdravni aplauz, koji inače dobija i 

pevač mnogo manjeg ranga od Karusa, izostao. (Csáth, 2000: 337–338) 

 
Iako je Karuzovo izvođenje Čat ocenio profesionalnim, većina publike to nije prepoznala. Zbog 

suviše visokih cena ulaznica imala je osećaj da se kvalitet izvođenja italijanskog umetnika ne nalazi u 

korelaciji sa iznosom koji je za to izdvojila: 

A publika je, izgleda, prvenstveno mislila na to da bi Lunardija6 mogla da čuje deset puta jeftinije. 

Napokon i to je tačka gledišta. Nas nije bolela hladnoća publike, već to, da se ta hladnoća 

zasnivala na neobrazovanosti, štaviše na materijalnoj osnovi. Uostalom Karuzo je dobio samo 

12.000 kruna, a cene ulaznica su zbog plućnih bolesnika toliko podigli da je sinoćni prihod 

iznosio 60-70.000 kruna. (...) Ne vidimo, međutim, moralnu neophodnost da se zbog toga Karuzu 

pripisuje da je neinteligentna vokalna mašina, glupa ukrasna životinja, štaviše, da ga zvanična 

katolička štampa zbog toga proglašava Jevrejinom koji se rodio pod imenom Kraus. (...) Publika 

nije htela jednakovrednim aplauzom da nagradi njegovu umetnost. (Csáth, 2000: 339) 

 

4. Razvoj muzičkog ukusa publike – koncerti orkestarske i kamerne muzike 

 Pomak u razvoju muzičkog ukusa budimpeštanske publike Čat beleži 28. januara 1908., 

povodom šestog koncerta orkestra Veselog pozorišta. Kako ističe, prethodnih koncertnih sezona u 

glavnom gradu Ugarske je bilo mnogo solističkih nastupa, a na štetu orkestarske muzike. U izvesnom 

smislu, međutim,  

[t]o je i razumljivo; dok je muzika stvar mode, dotle joj ime izvođača daje tu karakteristiku, čini 

je luksuzom, ali čim postane kulturna potreba – publika gleda ime kompozitora, a za koncert se 

interesuje u skladu sa kompozicijama koje će se izvoditi. (Csáth, 2000: 362) 

 

Na već spomenutom koncertu orkestrom Veselog pozorišta dirigovao je Laslo Kun, a izvedene su 

Treća simfonija Glazunova (Алекса́ндр Константи́нович Глазуно́в), Kunov Skerco, Goldmarkova 

(Goldmark Károly) uvertira iz opere Sakuntale i Bizeova (Georges Bizet) svita Dečje igračke (op. 22). 

Čat ističe da je publika znala da vrednuje izvođenja ovih kompozicija i oduševljeno je aplaudirala i 

dirigentu i orkestru. 

Pored porasta broja orkestarske, Čat beleži i rast broja koncerata kamerne muzike: 

Pre nekoliko decenija večeri kamerne muzike ozbiljno su zaostajale u odnosu na solističke 

koncerte. Međutim, u poslednje dve godine njihov broj je naglo počeo da se povećava. Već 

imamo publiku za njih. (Csáth, 2000: 454) 

 

Njegovu ocenu iz izveštaja sa koncerta austrijskog pijaniste Artura Šnabla (Artur Schnabel) i 

mađarskog violiniste Ferenca Večeija od 16. novembra 1910. potvrđuju i podaci iz Baze koncerata u 

Budimpešti u tom periodu: 
 

                                                 

 

 

 

 
6 Đovani Lunardi (Giovanni Lunardi, 1872–1932), Karuzov savremenik, takođe poznati italijanski tenor – prim. 

A.T.D. 
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Grafikon 1: solistički, orkestarski i kamerni koncerti u Budimpešti 1906. i 1911. 

 

 
 

Kao što vidimo iz gornjeg grafikona, broj solističkih koncerata u 1911. nije značajnije porastao u 

odnosu na 1906.; s druge strane, orkestarski koncerti beleže znatno veći rast, dok su se koncerti kamerne 

muzike 1911. skoro udvostručili u odnosu na 1906. 

Vrednost koncerata kamerne muzike Čat najpre vidi u kvalitetu kompozicija koje se na njima izvode. 

Ta dela su nastala sa drugačijom namerom od solističkih, lišene su površnosti i senzacionalističkih 

elemenata zbog kojih su solističke kompozicije bile popularne: 

U literaturi za kamernu muziku ne poznajemo dela koja su napisana u cilju postizanja efekta, niti 

da budu šlageri ili izvođeni na bis, poput kompozicija za violinu Vijenjavskog, Listovih 

rapsodija, prepisa ili nečeg sličnog, koje virtuozi ni za šta ne bi izostavili! (Csáth, 2000: 454) 

 

Cilj solističkih kompozicija u kojima je virtuoznost najčešće u prvom planu je da zadive publiku,  

zbog čega njihovo razumevanje ne zahteva veći intelektualni napor od slušalaca. Međutim, tumačenje 

kompozicija sa repertoara kamerne muzike ne može biti uspešno ako publika nije muzički obrazovana: 

Betovenovom Sonatom u c-molu, Bramsovom Sonatom u d-molu i Šubertovom Fantazijom u C-

duru – koje su činile program današnje večeri – ne može se dirnuti, pa čak  ni zainteresovati druga 

publika osim one koja je već muzički obrazovana, erudita. Šnabel i Večei nisu pogrešili odabirom 

ovih kompozicija. (...) Publika koja je popunila salu uputila je tople ovacije umetnicima. (Csáth, 

2000: 454–455) 

 
U ono vreme nezapamćeno interesovanje budimpeštanske publike izazvao je koncert kamerne 

muzike održan 3. decembra 1911. u koncertnoj dvorani Vigado, na kojem su nastupala tri svetski 

poznata umetnika–virtuoza: švedski violinista Vili Burmešter, španski violončelista Pablo Kazals i 

francuski pijanista Ežen Dalber: 

Ova tri imena još nikada nismo pročitali zajedno. Još ih nikad nismo videli istovremeno na bini. 

Bilo koji od njih da nastupa, već sam po sebi podrazumeva krcato popunjenu koncertnu salu. U 

potpunosti je dakle razumljivo da im je večeras, kada ova tri muzička heroja ukrštanjem 

zajedničkih snaga kreću u osvajanje publike: cela Budimpešta ležala pred nogama. Nikada ranije 

u Vigadu nismo videli ovoliku publiku. I galerija i obe pomoćne prostorije su prepune. (Csáth, 

2000: 502) 

 

Iz Čatovog izveštaja sa ovog koncerta nazire se i njegova začuđenost prizorom i efektom koji je 

zajednički nastup ovih umetnika imao na budimpeštansku publiku: 

Svi ukočeno sede na svojim mestima. Ljudi se ne naginju jedni prema drugom. Ni mlada ni stara 

gospoda ne gledaju dame. A ni dame ne uzvraćaju poglede. Svi gledaju u binu i zaboravljaju da 

imaju telo. Tada muzika ima izuzetno snažan uticaj. Osećanja se umnožavaju kao da idu putem 

električne indukcije. Kao da se uz naše uživanje i zadivljenost jedno po jedno od svakog slušaoca 

pridodaje nešto. (...) Pridodaje se čak i sugestija uživanja! ... Ali, da bi se tako nešto dogodilo, 

potrebni su mađioničari. A sva trojica su to. (...) Poete, graditelji, podjednako uporni, produbljeni 

i logični umovi. Muzičari i čarobnjaci! ... Razumljiva je, dakle, ova navala interesovanja publike. 

(Csáth, 2000: 502) 

 

Koncert ova tri svetski poznata virtuoza, svojevrsnog ’dream team’-a tadašnje umetničke muzike, 

privukao je publiku kao malo koncerata do tada u Budimpešti. Nema sumnje da je publika ovaj događaj 

doživljavala kao muzički spektakl. Međutim, nameće se pitanje: da li bi njihov koncert i onda privukao 
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ovako brojnu publiku da njen ukus nije uznapredovao do tog nivoa da može da razume i vrednuje 

kompozicije koje su Burmešter, Kazals i Dalber izvodili. Kvalitet izvođenja dela Šumana (Robert 

Schumann), Betovena i Šuberta (Franz Schubert), konstatuje Čat, bila je „predivna umetnost” i 

odražavala je „savesnost bez premca i izvođačku genijalnost” ovih umetnika. To je, sasvim izvesno, 

prepoznala i budimpeštanska publika, te je „grozničavo slavila Burmeštera, Kazalsa i Dalbera” (Csáth, 

2000: 502). 

 

Zaključna razmatranja 

Čat je, dakle, uočio da „raste intenzitet delovanja s veličinom auditorijuma”, kao i da „na koncertu 

deluje osećajna sugestija masovnog doživljaja” (Hauser, 1986: 18). Ne zaboravimo, međutim, da je bio 

i značajan hroničar vremena u kojem je pisao muzičke kritike i da je kao savremenik izveštavao o 

procesu diferenciranja koncertne publike u Budimpešti na laičku i ekspertsku. Jer, bez obzira koliko se 

muzička obrazovanost proširila u Čatovo vreme,  

u diferenciranijim društvenim prilikama delovanje se ne proteže jednako na sve faktore 

doživljaja, i umetnička sredstva koja su opštenito delotvorna ne deluju jednako na sve učesnike. 

Dela autentične, kvalitativno visoko vredne umetnosti mogla su računati uvek samo na priznanje 

relativno usko ograničenog sloja publike. (Hauser, 1986: 18) 

 

Analizom koncertnih repertoara iz druge polovine 19. veka muzikolog Vilijam Veber (William 

Weber) je utvrdio da su se i u razvijenim muzičkim centrima Francuske i Nemačke suočavali sa sličnim 

problemima u formiranju muzičkog ukusa koncertne publike, kao i Čat u svoje vreme:  

Većina slušalaca nije htela da sluša stalno istu muziku, pa su dela iz različitih muzičkih sfera 

morala biti razborito birana. Programi pokazuju kako je potražnja javnosti za raznolikošću 

prouzrokovala da sasvim različita kulturna polja uđu u okvire muzičkog ukusa uopšte. 

Zagovornici klasične muzike imali su dubok uticaj na muzičku kulturu u devetnaestom veku kroz 

svoje jedinstvene ideje o ’višoj’ muzici. Ali takvom ukusu pariralo je oduševljenje šire javnosti 

kanonima najpoznatijih opera i virtuoznim komadima, koji su dominirali dobrotvornim i 

promenadnim koncertima. (Weber, 2018: 97)  

 

Umetnost se u 19. veku, posebno u drugoj polovini, izborila za novi status – postala je priznata 

društvena delatnost. U tom procesu prednjačile su književnost, slikarstvo i arhitektura, dok je muzika 

kasnila i postala je „reprezentativnom umetnošću” tek krajem veka (Dahlhaus, 1989). Tome je 

doprinelo više značajnih činilaca, a jedan od njih je i promena publike i njenog ponašanja: koncertna 

publika se naglo uvećava jer se u nju uključuju i pripadnici srednjeg građanstva, koji i na taj način 

iskazuju težnju ka višem društvenom statusu; svako ometanje izvođača ili drugih posetilaca postaje 

neprilično i napušta se; spontano iskazivanje emocija za vreme muzičkog, scenskog ili muzičko-

scenskog dela smatra se primitivnim i obeležjem nižih društvenih (pre svega radničkih) slojeva, dok 

„pristojna publika od 1850-ih postaje publika koja može ćutanjem kontrolisati svoja osećanja” (Sennett, 

1989: 272). Devetnaesti vek je na taj način proizveo „vrstu neometanog slušanja kojim slušalac uranja 

u muzičko iskustvo, koristeći sve kognitivne i emocionalne kapacitete dok prigušuje sve fizičke reakcije 

– kao i sve društvene interakcije” (Thorau and Ziemer, 2018: 13). 

Razvija se nova kultura slušanja koja je, međutim, zahtevna, posebno za one koji nisu muzički 

obrazovani, a još više je komplikuju prvo programska muzika, a onda krajem 19. veka i  novi pravci 

moderne umetničke muzike. Zbog toga se javlja programska beleška, kratak sadržaj, prikaz ili opis 

umetničkog dela.7 Time, međutim, muzička pismenost napušta primarni domen muzike i sve više 

postaje estetski ili prozni komentar, ali razumljiv većini slušalaca:  

                                                 

 

 

 

 
7 Ove programske beleške među prvima je pisao Džordž Grov (George Grove), jedan od najznačajnijih muzičkih kritičara 19. 

veka i osnivač danas najuglednije muzičke enciklopedije Grove's Dictionary of Music and Musicians. 
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Novija muzička pismenost osmišljena je tako da čitaocu pruži poznavanje muzičkih zapisa i 

terminologije dovoljno da prati pisane prikaze muzike. (...) Ovo je bila prilika da se slušalac 

pripremi za muzički doživljaj opisujući ga u tekstu čija je mešavina muzičkih i metaforičkih 

termina poprimila karakter proznog ili novinarskog narativa. (Botstein, 1992: 140) 

 

Mada imaju pre svega dokumentarnu vrednost, komentari Geze Čata o budimpeštanskoj publici 

ukazuju na tendencije i karakteristike koje će tek znatno nakon njegovog vremena biti prepoznate kao 

neke od opštih obeležja publike umetničke muzike. U tom smislu treba imati na umu da su sistematična 

istraživanja publike započeta tek nakon Drugog svetskog rata, da su omogućena razvojem i primenom 

istraživačkih metoda socijalne psihologije i sociologije, kao i da su pre svega podstaknuta zanimanjem 

za masovnu publiku i popularnu kulturu, a ne za  jednostavnu, publiku koja neposredno prisustvuje 

umetničkom događaju (vidi Abercrombie and Longhurst, 1998). Pored toga, istraživanja koncertne 

publike umetničke muzike znatno će kasniti i zbog činjenice da su „[m]uzikološka istraživanja istorijski 

davala prednost muzičkom tekstu nad muzičkim iskustvom, fokusirajući se na analizu umetničkog 

objekta, a ne na njegov život izvan štampane partiture” (Pitts, 2005: 258). Posledica takvog stanja je, 

između ostalog, i to da bezmalo ceo vek deli Čatovu tvrdnju od empirijske potvrde da je kamerna 

muzika ona forma umetničke, za koju je potrebno najviše muzičkog znanja, iskustva i koncentracije 

(Pitts, 2005), odnosno da se, u izvesnom smislu, može smatrati merilom razvoja publike umetničke 

muzike (Barlow and Shibli, 2007). 

U muzikološkom, ali i širem kulturno-istorijskom kontekstu, zapažanja Geze Čata o koncertnoj 

publici sasvim izvesno su značajni pokazatelji kulturne socijalizacije, u kojoj su i koncerti umetničke 

muzike sve više dobijali na značaju. U vreme kada je Čat pisao svoje muzičke kritike,  

[m]uzička kultura, kao i književna kultura, postala je instrument Bildunga, samosvesnog 

društvenog uzdizanja i prefinjenosti. (...) Biti u stanju da slušate, a zatim inteligentno govorite o 

muzici, postalo je dovoljno za korišćenje muzike kao kulturnog dobra, bilo kao instrumenta 

samokultivacije i obrazovanja ili kao sredstva za javno iskazivanje društvenog statusa. (Botstein, 

1992: 139) 
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BUDAPEST CONCERT AUDIENCE IN MUSIC CRITIQUES BY GÉZA CSÁTH (1906–1912) 

 

Summary 

 One of the most prominent representatives of modernism in the literature of Vojvodina's 

Hungarians is the novelist, neuropsychiatrist and music critic Géza Csáth (1887–1919). From 1903 to 

1912, this author published over five hundred critiques and essays on music in daily newspapers, 

weeklies (Bácskai Hírlap, Budapesti Napló, Világ) and the magazine Nyugat, which were published in 

Subotica and Budapest. Although he was active as a music critic for a relatively short period of time, 

his texts are valuable documents on the cultural / musical life of Budapest and Subotica. Through them, 

we get an insight into the dynamics and quality of concerts held in the capital of Hungary, as well as 

about composers and performers. In addition, Csáth in his critiques also pays attention to the Budapest 

audience, which attended art music concerts. Through their analysis, we found that the profiling of this 

audience was delayed in relation to the most developed European music centers, as well as that its 

musical taste was formed primarily on virtuoso compositions and interpretations of solo artists who 

performed at concerts. Despite that, Csáth noticed the development of the musical taste of the Budapest 

concert audience at the beginning of the 20th century, primarily through its growing interest in 

orchestral and chamber music. In his opinion, that indicates the development of music education of the 

Budapest concert audience. 

 

Keywords: Géza Csáth, music critiques, concert audience, Budapest, music life 

 

 

 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190466961.001.0001/oxfordhb-9780190466961
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190466961.001.0001/oxfordhb-9780190466961
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190466961.001.0001/oxfordhb-9780190466961
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190466961.001.0001/oxfordhb-9780190466961


 

73 

 

 
 

ELEMENTI KULTURNOG NASLEĐA U PRIPOVECI ,,SALAŠAR“ 

VELJKA PETROVIĆA 
 

DRAGANA FRANCIŠKOVIĆ 

Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku 

Subotica, Republika Srbija 

dragana.franciskovic@magister.uns.ac.rs 

 

 

Sažetak 

U radu razmatramo elemente kulturnog nasleđa u pripoveci ,,Salašar” Veljka Petrovića. Analiza se 

bazira na relacijama koje uspostavlja glavni lik pripovetke, ugledni zemljoposednik BabijanLipoženčić. 

Njegov način života na salašu, odnosi u porodici, običaji i pre svega jasan sistem u poimanju ustrojstva 

sveta elementi su na kojima baziramo analizu rada. Cilj analize je da se ukaže na prisustvo elemenata 

kulturnog nasleđa i da se na taj način ukaže na još jedan aspekt ovog književnog dela. 

 

Ključne reči: Veljko Petrović, salaš, kulturno nasleđe, tradicija 

 

 

1. Uvod 

Nematerijalna kulturna baština ili nasleđe danas je u fokusu interesovanja kao oblast koju je potrebno 

konstantno istraživati i na taj način, pored ostalih, sačuvati je i uključiti u savremene kulturne i životne 

tokove.UNESCO je nematerijalnu kulturnu baštinu definisao kao ,, praksu, prezentaciju, izražavanje, 

kao i udružena znanja i neophodne veštine, koje zajednice, grupe i u nekim slučajevima pojedinci 

prepoznaju kao deo svoje kulturne baštine.” 

(http://www.podaci.net/_gSRB/propis/Konvencija_o_ocuvanju/K-onknas01v1001.html)  

Kako je definisano u Konvenciji o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa, nematerijalno kulturno 

nasleđe se javlja u sledećim oblastima: 

– usmena tradicija i jezik; 

– scenska umetnost; 

– društvena praksa, rituali i praznici; 

– znanje i običaji o prirodi i univerzumu; 

– veštine vezane za tradicionalne zanate. 

 

Nematerijalno kulturno nasleđe nasleđuje se iz generacije u generaciju, obnavlja i iznova stvara kao 

reakcija na okruženje. Ono daje osećaj identiteta, kao i kontinuiteta i na taj način podstiče poštovanje 

prema kulturnoj raznolikosti.  

,,U skladu s definicijom UNESCO-a, prof. Đovani Pina je, uz napomenu da je teško precizno povući 

granice, odredio tri kategorije nematerijalne kulturne baštine: 

– Kulturni izrazi ili tradicionalni načini života određene zajednice, kao na primer religijski rituali, 

tradicionalna ekonomija, folklor, otelotvoreni u fizičkom obliku. 

– Individualna i kolektivna izražavanja koja nemaju fizički oblik: jezik, pamćenje, usmena 

tradicija, pesme i nezapisana tradicionalna muzika itd. 

–  Simbolična i metaforična značenja predmeta materijalne baštine. U okviru ove kategorije, on 

govori o muzejskim predmetima, uz isticanje simboličnih i metaforičnih osobenosti prilikom 

tumačenja predmeta i kulture iz koje predmet potiče.” (Vesna Bižić Ostojić: Nematerijalna 

kulturna baština http://www.seecult.org/blog/nematerijalna-kulturna-bastina) 

http://www.seecult.org/blog/nematerijalna-kulturna-bastina
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Značaj nematerijalne kulturne baštine je i u tome što promoviše, održava i razvija kulturni diverzitet 

i ljudsku kreativnost u jeziku, usmenoj tradicionalnoj književnosti, folklornom stvaralaštvu, 

tradicionalnim umećima i zanatima i drugim vidovima ljudskog izražavanja. 

 
2. Kulturni izrazi ili tradicionalan način života zajednice u pripoveci  ,,Salašar” 

Pripovetka ,,Salašar” Veljka Petrovića na autentičan način prikazuje život bačkih Bunjevaca u 

prošlosti. Pripovetka prikazuje život Bunjevaca na salašima u okolini Sombora. Kroz interakciju 

glavnog lika Babijana Lipoženčića, bogatog salašara, sa raznim društvenim slojevima, u pripoveci je 

prikazan život na salašu, odnos među članovima porodice kao i način na koji funkcioniše jedna 

tradicionalna porodična zajednica, (verovatno) s početka XX veka. Takođe, prikazan je odnos između 

dva sveta: (malo)građanskog i onog na salašu: njihove kulturološke, ekonomske i moralne sličnosti i 

razlike. Pišući o životu na salašu, pisac ostavlja svedočanstvo o tradicionalnom načinu života porodične 

zajednice bačkih Bunjevaca, tako da ovu pripovetku možemo posmatrati i kao prilog istraživanju ovog 

segmenta kulturmnog nasleđa. 

Na samom početku pripovetke pisac nas uvodi u život salaša na posredan način: pričom o hrani. 

Hrana je prisutna u celom toku pripovetke i ima mesto koje joj je pripadalo i u samom životu. Tuna 

Džunić, vermeđski pandur, lično nosi poziv za skupštinu bogatom salašaru Babijanu Lipoženčiću.  Tuna 

je poreklom sa salaša i  ljubav prema salašu i zemlji ,, vuče“ ga na salaš. Mada se trudio da se uklopi u 

gradski način života, ono što je istinski osećao kao svoje je salaš i prostranstvo ravnice. Njegov motiv 

za dolazak nije materijalne prirode ( hrana koju dobije ,,par pilića, desetak jaja, bubanj ovčjeg sira ili 

suva plećka“), nego osećaj pripadanja i mogućnost poistovećivanja sa životom na salašu. ,,Nego, njega 

je privlačio salaš. I on je salašarsko dete...”( https://www.ravnoplov.rs/salasar/) Dolazak na salaš je 

povratak u detinjstvo i mladost. Tuna voli ravnicu, ona je za njega svetla i vedra. ,,Žita još retka i nežna 

kao mladićeva brada, ali se već talasaju i blistaju  u predvečernjem suncu. Vrane i čavke se crne u njima; 

čoveka nigde;  on je svoje učinio, i posvetio je, sad je do Boga.’’(Ibid) Pored toga, porodične veze sa 

uglednim zemljoposednikom su takođe važne. Koliko god one bile daleke, održavale su se i negovale. 

Zanimljiv je doček gosta na salašu. Uočava se strogi patrijarhalni svet: glavu kuće slušaju svi 

bespogovorno. On(Babijan) izdaje naređenja koja se odmah ispunjavaju, bez pitanja i odugovlačenja. 

Žene su zadužene za kuhinju i posluženje. Gost se dočekuje hranom, i to onom koja se proizvodi na 

salašu. Takođe, gost se pozdravlja molitvom. Porodica je mnogobrojna, u vidu zadruge: na salašu žive 

i Babijanovi  sinovi sa svojim porodicama. Gost je primljen u ,,gornjoj kući“ u kojoj se primaju samo 

ugledni gosti. Međutim, po opisu enterijera možemo da primetimo da uređenje kuće na salašu nije bilo 

primarno, kao što je to bio rad na zemlji ili briga o životinjama. Enterijer je uredan, delimično u skladu 

sa građanskim težnjama onoga vremena, a religijskim elementima daje se centralno mesto u prostoru. 

Položaj žene u okviru zajednice ogleda se u sceni kada Babijan Lipoženčić kaže da  

petnaestogodišnja Anica  ide sa njim u grad. Sve ostale žene su tužne jer ne idu, Anica se raduje. 

Odlazak u grad podrazumeva određeni izgled koji je strogo određen kulturnim nasleđem.,, Zorom je 

već cela kuća bila na nogama. Stara baka, mati i Manda, pre no što je starac i ustao, počeše da oblače 

Anicu u ugasito, zovine boje, staračko odelo, ,,ruvo“ od najfinijeg štofa. Na sedam donjih široka ,,na 

jedanaest pola“ nabrana i do zemlje duga suknja, spreda od istog sukna mala keceljica na uglove, tvrd 

prsluk koji neprimetnima čini jedva promoljene grudi, marama od svile iste bolje, stegnuta pod bradom 

i navučena na oči, oko vrata, na debelom zlatnom lancu, veliki biskupski krst, u ruku maramica ,,na 

karo“, s molitvenikom od slonove kosti na kopče i s krstom, i u njemu stručak bosiljka. Kad su je udesili, 

ona se povuče u ugao i tu, ne mičući se, čekaše dok Baća bude gotov. I mada je u duši bila veoma srećna 

i vesela, ona je izgledala, onako nepomično stojeći, veoma žalosno. Valjda zbog one suprotnosti između 

detinjeg rumenog lica, još pljosnatog rumenog tela i teškog, mračnog odela kakvo nose i mlade i stare 

Bunjevke“. (Ibid) Žene takođe pomažu I muškim članovima da se obuku. ,,Stara i snahe posluživale su 

i njega bez reči, po utvrđenom redu. Čisto rublje, stajaće odelo od teške crne čoje, sa srebrnim pucetima, 

čizme do kolena, okrugao šešir od sjajnog filca, nikako još neugnut.” (Ibid)  

Odnos grada i salaša, odnosno građanske klase i salašara, odnos dva sveta i dva sistema vrednosti 

jasno je u svojoj suprotnosti prikazan u više navrata. Dolazak Babijana u Županiju na skupštinu i 

njegovo prisustvo u građanskom miljeu snažno naglašava suprotnost ova dva sveta. Dok sedi u 

skupštini, uvažavan zbog svojih dvesta lanaca oranice u jednom komadu, Babijan ne sluša govornike 

nego razmišlja o svom imanju. Da li su ukućani uradili sve što treba, da li brinu o životinjama. ,,Babijan 

nije ništa razumeo, a nije ga mnogo uzrujavalo ni glumačko uzbuđenje pojedinih njegovih 

https://www.ravnoplov.rs/salasar/
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jednomišljenika u kaputu koji su upadali u reč. On je bio zadovoljan. Njega se neposredno nije ticalo 

ništa. Prešlo se i na „vicinalnu“ železnicu za Palanku, ali pošto šine neće seći njegovu zemlju, on se 

igrao pisaljkom i zafrkavao belu artiju koja mu je bila stavljena na raspoloženje na pultu pred sedištem. 

Dobro se „vruštukalo“, te ga je hvatao san. Mislio je o kući. Da li su isterali prasice na ledinu i da li je 

ko ostao kod Bilke, koja treba da se oteli?” (Ibid) Ljubav i istinska briga za salaš i porodicu poništava 

političku trgovinu i politikanske razgovore. Poziv od župana na večeru dolazi kasno, ali Babijan ne 

odbija županov poziv.Scena večere u kojoj župan ismeva Babijana pokazuje svu dihotomiju dva sveta. 

S jedne strane nosioci raznih funkcija građanske provenijencije, a sa druge čovek posvećen svom radu 

na zemlji i jednostavnosti života čije vrednosti proističu iz sopstvenog rada i sveta zasnovanom na 

tradiciji i drugačijim vrednostima.Susret ova dva sveta prikazan je u rečenicama koje izgovaraju 

Babijan i župan: 

,, E, prisvitli,  viknu Babijan ozbiljno , umemo mi salašari tušta, i lajati i ljucki divaniti!” 

,,Bolje ovako. Paor je paor, ne zna granice. Al’ je kolosalan, zar ne?” 

 

Međutim, sistem vrednosti kod mudrog Babijana je drugačiji. Stigavši kući, ukućani mu ljube ruku 

i obaveštavaju da je ,, Belka otelila žensko.” Na šta on konstatuje: ,, Lip dan.” 

,, Svukao se, umio, obukao radno odelo, obišao salaš, pregledao da li je sve u redu, pa naručio sebi 

za večeru kiselih paprika i krastavaca, zatim legao i domaćinski zahrkao.”( Ibid) 

Babijanova vezanost za zemlju i snaga koja proističe iz toga prikazani su u drugom delu kada na 

salaš dolazi župan sa prijateljima. ,,Kao da je taj sok sopstvene zemlje i svog sopstvenog suncaulevao 

u njegovu salašarsku krv ponosnu svest  o svojoj nepokretljivosti i o svojoj osiguranoj, seljačkoj 

nezavisnosti. ...Kad ih je on sam podigao i poveo da im pokaže svoju zemlju, uzeo je u ruke veliku, 

kukastu batinu i isprednjačio. Gospoda su ga gledala, onako visoka, nepogurena, plećata, crvena vrata, 

kako udara batinom po grumenju crne zemlje, kako zadovoljno zgazi pokoju maljavu gusenicu ili ronca 

po putanji, i osećala su se čudno, kao da su obojica nekako neupućeni i mnogo mlađi prema njemu, čija 

je produljena senka padala preko njih.” (Ibid) 

Vezanost za zemlju i snaga koju od zemlje dobija Babijan ključni je motiv pripovetke. Ponos 

utemeljen na konkretnim rezultatima rada, bogatstvo stečeno radom cele porodice, u potpunoj su 

suprotnosti sa stavom i ponašanjem župana i njegovih pratilaca. Spremni na sve kako bi zadržali svoje 

političke funkcije, sa biografijama u kojima se javlja i prevara i kocka i politička trgovina, pojavljuju 

se kao antipod Babijanovog sveta i njegovog života. Njihovi životni postulati proizilaze iz političkih 

prilika, dok ih zemlja koju poseduju ne zanima, ne primećuju vrednost koju ona ima. ,,I župan i poslanik 

behu spahije. I oni su imali salaše, ali su ih ili davali u arendu ili su ih obrađivali čitavim aparatom 

nadzornika i ekonoma, pa se njihova poljoprivreda svodila isključivo na primanje godišnjeg prihoda u 

novcu. Oni ipak nisu imali ni komada zemlje na kojoj bi koračali tako gospodarski, pouzdano kao ovaj 

seljak.” (Ibid ) Nesigurni politički vetrovi dovode župana u situaciju da moli Babijana za podršku, što 

je zapravo izraz neke više pravde. Babijan, dostojanstveno i trezveno pokazuje vrednost svojih životnih 

postulata. Potpuno ogoljava sistem funkcionisanja sloja koji se predstavljao kao viši i koji je smatrao 

da ima pravo da ismeje salašara. ,,Babijan se digao da natoči čaše i učinio se županu strašno velik i 

bezobrazno trijumfalan. Smišljao je reč da ga ujede, ali u tom ćutanju, prekidanom samo brbljavim 

klokotanjem uskog vrata na boci, odjednom zakukureka petao. Župan skupi lice u pakostan osmeh. 

 

– Deder, Babijane, odgovori mu. Ko zna bolje? 

 
Ali Babijan mirno odbi, sedajući i kucajući se: 

 
– Tu moji pivci dosta glavno kukuriču. U varoši ja mogu i njakati, al’ ovdi divanimo k’o ljudi, ’ajd’ 

u zdravlju, pa ne zabavite, ne kažem ja, razmišljaću ja! . . . ’ajd’ u naše prijateljstvo! . . . O, maj’, 

ded’ da pošaljem čeljade po Cigane!” 

 
Doček gostiju, kao i na početku pripovetke, prikazan je i kroz izbor hrane kojom se gosti dočekuju. 

Ona je sva proizvedena, pripremana na tradicionalan način. U potpunoj je suprotnosti sa hranom koja 

je poslužena kod župana, a koja je pratila kulinarske trendove u velikim urbanim sredinama. Babijan je 
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uslužio goste najboljom hranom koju su imali, koju su sami proizveli i koja je poslužena na 

tradicionalan način sa velikom posvećenošću. 

,,Paprikaš se kao krv crveneo od segedinske paprike. Nežna pilećina, samo belo meso I sami bataci 

s bubrezima I jetrama, odvajalo se pri sipanju od tankih kostiju. A u drugoj činiji žuteli su se I sijali 

čvrsti valjušci, prigani u skorupu. Gosti su bili gladni, te su prionuli, a Babijan je neprestano divanio, 

punih usta, o zemlji, o zidanju novih staja, o sinovima koje nije hteo da daje u „čkolu“ da se ne bi otuđili 

od njega. On je smelo, kao u svojoj kući, zabadao viljušku u nabrizganu papriku iz sirćeta, te je ova 

cvrčala I štrcala čak do tavanice. Tek što odahnuše I uhvatiše za čaše (na Babijanovoj su odmah ostali 

daktiloskopski otisci masnih prstiju): – E, pa dobro mi došli; ajd’ „na bilo!“ – što znači naiskap – a 

Manda unese nerasečenu rumenu gužvaru s mladim ovčijim sirom I stavi je pred svekra. Babijan, ne 

tumačeći svoju domaću „etikeciju“ – ščepa je u šake, pa, duvajući nekoliko puta u oparene prste, poče 

da je kida. Čim je raskinu, sunu para i procedi se mast iz bele meke sredine. Svakom položi u tanjir po 

dobru komadešku i pohvali Mandu da gužvaru niko ne ume tako da umesi: 

 
– Ja taku begenišem. Nije gužvara doklen tu – pa se udari po laktu – ne prokaplje mast čim zagrizem 

u nju. 

Gospoda su se pomalo nevoljno zgledala, ali gužvara im se zaista dopala. 

– Ima li šećera u njoj? 

– Nema – ponosio se Babijan. – To je od mojih ovaca. Držim desetak, samo za sir. Nema takve 

slanače trave ni u banatskim salašima k’o što je na mojoj ledini I na mojoj strnjiki! 

Župan se, presićen, stresao: – Ovo je vrlo dobro, baća-Babijane, samo je suviše masno! 

– Deder 76oid76 razgalimo! Pa živeli koji ste vi meni došli da podičite moju sirotinju! – osmehnu 

se Babijan kao bajagi skromno, utre brkove šakom I udari čašom o čašu. 

Manda unese belog, prozirnog saća, oraha, jabuka I grožđa, čitavih grozdova na komadu loze s 

lišćem; oni su bili još dosta sveži. 

– Mi tako ocičemo drinak I kozje vime sas lozom, pa je držimo u 76oid priko cile zime da se pucevlje 

održi. A saće je vriško, od sami’ rani’ voćkica. Sve miriši na višnje. 

Na kraju je došla I kava I krijumčareni, „dugokosi“ banatski duvan.” (Ibid) 

 Svojom čvrstinom, ponosnim držanjem i predočavanjem svog sveta u svoj njegovoj lepoti i 

jednostavnosti, Babijan ogoljava lažnu sliku visokog društva i njegovog sjaja, često zasnovanog na 

upitnim stavovima. ,, Vratio se ponovo u „salu“, zavalio se u istu stolicu, ispružio noge, isturio ruke sa 

stisnutim pesnicama, udario njima o sto i neobično, raskalašno viknu Mandu: 

 

– Deder, sinko, donesi didi još jednu flašu vina, pije mi se na ovo! 

 
U kući se svi ubezeknuše, ali, prikradajući se i motreći kako deda zadovoljno škilji u čašu, oni se 

sašaptaše, i složiše se u tom da je Dida opet postigao „niku veliku čest“. (Ibid) 

 

3. Zaključak 

Pripovetka ,,Salašar“ oslikava tradicionalni način života na salašu jedne bogate bunjevačke 

porodice. Uočava se čvrst patrijarhalni sistem koji glorifikuje najstarijeg muškog člana porodice koji 

ima moć i neupitan  autoritet. Niko mu se ne suprotstavlja, čak ni najstariji sin, koji svoje mišljenje 

zadržava za sebe. Žene su u podređenom položaju, rade ono šta im se naredi, često je njihov rad 

podcenjen. Uloge su jasno podeljene i svako ima svoje mesto u čvrstoj strukturi. U pripoveci su 

prikazani određeni segmenti svakodnevnog života, od kojih je doček gostiju na salašu najupečatljiviji i 

najdetaljniji. Doček se bazira na hrani koja je važan segment svakodnevnog života. Ona je reprezent 



 

77 

 

bogatstva i statusa vlasnika. U suprotnosti sa životom u gradu, život na salašu je zadržao tradicionalni 

sistem vrednosti koji se ogleda u pripremi hrane, odnosima u porodici, načinu oblačenja. Da li je razvoj 

uvek uslovljen gubitkom određenih  vrednosti ili je promena neophodna sa svim svojim 

karakteristikama. Tradicionalno se odupire novinama, čvrsto ustrojeno u proverenim životnim 

postulatima, čvrsto podržanih i verom. Prikazana je jedna zajednica koja je utemeljena na  vekovnim 

verovanjima i vrednostima i koja ih se pridržava ne propitujući ih. Elementi kulturnog nasleđa prisutni 

u pripoveci su mnogobrojni i mogli bi se svrstati u nekoliko kategorija: 

– tradicionalna ekonomija 

– religijski rituali 

– jezik, društvene prakse 

– veštine vezane za tradicionalne zanate (radnje) 

 

U radu smo se  bavili prikazom tradicionalne ekonomije unutar jedne društvene zajednice kao i 

veštinama vezanim za tradicionalne zanate odnosno radnje, kao što je obrada zemlje, pripremanje hrane, 

ali i društvenim praksama na salašu, kao što je doček gostiju i način komunikacije. Pripovetka daje 

osnova za dalja istraživanja po pitanju elemenata kulurnog nasleđa i pouzdan je svedok života na salašu 

u jednom vremenu i prostoru. 
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Summary 

In this paper, we consider the elements of cultural heritage in the short story ,,Salašar" by Veljko 

Petrović. The analysis is based on the relations established by the main character of the story, the 

eminent landowner Babijan Lipoženčić. His way of life on the farm, family relations, customs and, 

above all, a clear system in understanding the structure of the world are the elements on which we base 

the analysis of work. The aim of the analysis is to point out the presence of elements of cultural heritage 

and in that way to point out another aspect of this literary work. 
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Összefoglaló 

Az előadás középpontjában az olyan történelmi vagy kulturális tematikára épült útvonalak állnak, 

amelyek összekapcsolják a kultúrát, az örökséget, a turizmust és bizonyos értelemben az oktatást is. 

Ezek az útvonalak jellemzően több országot érintenek; szerevesen járulnak hozzá a kulturális cseréhez 

és a kulturális sokszínűség fenntartásához, valamint integrálhatók a fenntartható fejlődésbe. Mivel az 

utak szakaszai jórészt kerékpárral, de akár gyalog is megtehetők, jelentős mozgatórugóivá válhatnak a 

fenntartható turizmus növekedésének is. Annál is inkább, mivel az útvonalat alkotó települések sok 

esetben a forgalmas turisztikai csomópontokon kívül találhatók, így ezek megléte létfontosságú a 

turisták térbeli és időbeli koncentrációjának a csökkentéséhez. Bizonyos helyszínek esetében a turizmus 

növekedése, illetőleg az ezzel járó minőségi fejlesztések pozitív hatást eredményeznek a helyi 

közösségek életben is, amely szintén fontos szempont.  

 

Kulcsszavak: fenntartható, tematikus, kulturális, örökség, turizmus 

 

 

1. Bevezető 

Az elmúlt évtizedekben számtalan változás ment végbe, melyek alapvetően változtatták meg az 

életünket, ideértve kulturális szabadidős tevékenységeinket és utazásainkat is. A technológiai fejlődés 

lehetőséget teremtett az azonnali információszerzésre, elérhetővé tette az egész világot azáltal, hogy 

napjaink repülőgépeivel már 24 órán belül elérhetünk a Föld másik felére. A Travel+Leisure internetes 

oldal adatai szerint 2021-ben a leghosszabb repülőút a New York (JFK) – Szingapúr (SIN) útirány, a 

9537 mérföldes út 18 óra 40 perc alatt tehető meg (Travel + Leisure, 2021).  

A globalizáció folyamatai nem csak standard termékek megjelenését, hanem a saját kultúránk, 

hagyományaink megismerése iránti igényt is fellendítették. Az elmúlt közel 50 évben számos 

nemzetközi egyezmény született – a legnevesebbek az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos 

és Kulturális Szervezetének az égisze alatt –, melyek felhívják a figyelmet a kultúra és a kulturális 

értékek fontosságára, azok védelmére és megőrzésük, fenntartásuk szükségességére. Ezzel egyidőben 

a fenntartható fejlődés szemléletmódja is egyre inkább teret nyert, mely mára inkább elvárás és 

„kötelesség”, semmint egyfajta jól hangzó hozzáadott érték.  

Napjainkban a fenntarthatóság az élet minden területén jelen van, hirdetve a hosszú távú 

gondolkodás szükségességét és kiállva amellett, hogy a fenntartható fejlődés nem csak a természeti 

környezet vonatkozásában, de a gazdaságban és a társadalmi fejlődésben is másfajta gondolkodást és 

hozzáállást kíván. Ez a három pillér egyformán fontos.  

Ezekhez a folyamatokhoz és kihívásokhoz a turizmusnak is alkalmazkodnia kellett. Az 

idegenforgalom számos területén megtapasztalhatóak azok a nóvumok, melyek a turizmus növekedésén 

túl ezt a célt is szolgálják, többek közt a turisztikai termékek fejlesztése terén is. A közlekedési eszközök 

elképesztő változáson estek át, a turizmus bizonyos fajtái esetében azonban a zéró kibocsátású eszközök 
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vannak a középpontban, és bár egy nap alatt valóban bárhová elérhetünk, gyakran a cél mégis inkább a 

lassabb haladás, a helyi társadalom és a helyi kultúra megismerése, a lokális gazdaság támogatása. 

Ugyanakkor azzal is szembe kell néznie a szektornak és számos helyszínnek, hogy a népszerűség vagy 

a nem kellően gondos turisztikai fejlesztés – esetleg annak teljes elmaradása – a turizmus szélsőséges 

formájának, az overtourism-nek a kialakulását idézte elő. Részben erre, részben a felmerülő igényekre 

válaszul jó megoldást jelentenek a tematikus útvonalak. Azon kívül, hogy egyre népszerűbbek, mivel 

nemcsak témájukban sokszínűek, hanem közlekedési eszközök tekintetében is a legtöbbjük személyre 

szabható, segítenek a térbeli és időbeli turistakoncentráció csökkentésében, mivel alternatív turisztikai 

célt kínálnak, valamint élményben sem maradnak el az egy-egy híresebb desztináció adta 

lehetőségekről.  

 

2.  Tematikus útvonalak 

A tematikus útvonalak egy meghatározott téma köré gyűjtve útvonallá fűzik a turisztikai 

látnivalókat, melyek lehetnek természetesen vagy mesterségesen létrejöttek. Fontos megjegyezni, hogy 

míg bizonyos látnivalók eredetileg nem turisztikai céllal létesültek (például a vallásgyakorláshoz 

kötődő épületek, melyek közül jónéhányat ma már a világ minden tájáról megcsodálnak), a tematikus 

(vagy turisztikai) útvonalakat a turizmus hívta életre azzal a céllal, hogy vagy teljesen új termékként, 

vagy egy már meglévő, de újrapozícionált termék révén tegye népszerűbbé a helyszínt (Puczkó és Rátz, 

2000; Nagy, 2017).  

A tematikus útvonalak különféle szempontok szerint csoportosíthatók. Témájukat tekintve igen 

széles a választék, az útvonalak létrejöhetnek a kulturális örökség számos eleméhez kapcsolódva, de 

kiépülhetnek speciális érdeklődést a középpontba helyezve is (Irimiás, 2018).  A festői utakat hívják 

panoráma utaknak is, mivel az ilyen utak megtétele egyedi vizuális élményt kínál (Nagy, 2013b). 

Földrajzi vonatkozásban vannak nemzetközi – azaz több országot érintő – útvonalak, vannak 

országosak, regionálisak, valamint helyi – vagy települési – útvonalak, melyek egy adott településen 

belül bejárhatók (Puczkó és Rátz, 2000). Aszerint, hogy egy útvonalat milyen közlekedési eszközzel 

járhatunk be, megkülönböztethetünk gyalogosan, autóval vagy kerékpárral bejárhatót. A helyi 

tömegközlekedés igénybevételével felfedezhető útvonalak főleg nagyvárosokban elérhetőek (például 

Budapesten a 2-es villamos), míg a lovas túrák létesítése ugyan nem lehetetlen, de igen ritka (Puczkó 

és Rátz, 2000).  

A különböző témák köré létrehozott útvonalak számos előnyt hordoznak magukban, így céljaik is 

sokrétűek lehetnek. Természetesen, az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és az ismeretnyújtás. 

Ennek köszönhetően új látnivalók és útvonalak is létrejöhetnek, bekapcsolva a korábban turisztikailag 

kevéssé vonzó településeket is az idegenforgalomba. Ez magában hordozza, hogy a rokon-és 

barátlátogatás révén az adott látnivaló és az útvonal azt a célközönséget is elérheti, akik egyébként nem 

keresnék fel azt. Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy minden új állomás, vagy létesített útvonal 

„közelebb hozza” az addig távolinak észlelt helyszínt. Ezek az útvonalak egyszerre kínálnak 

szórakozási és oktatási lehetőségeket is, ráadásul, javarészt az útvonalak díjmentesen bejárhatók, mivel 

nem feltétlenül szükséges betérni valahová, lehetőség van kívülről szemlélni is. A turizmus trendjeinek 

szempontjából a tematikus utak rendkívül népszerűek, így létesítésük kívánatos is. A fenti okokon felül 

az is fontos szempont, hogy ezek az útvonalak elősegítik az együttműködést is – legyen szó helyi, 

regionális, országos vagy akár nemzetközi viszonylatról –, mivel kialakításuk és fejlesztésük a 

résztvevők partnersége nélkül lehetetlen. Ez megnyilvánul az útvonalak létrehozásában, valamint a 

különféle ágazatokban érdekelt felek kooperációjában, amely közös előnyökkel jár (például a borászok 

együttműködése a kézművesekkel). Amennyiben egy már meglévő attrakciót új értékkel ruháznak fel 

vagy új terméket hoznak létre, lehetőség van új célcsoportok megcélzására is. Ugyanakkor az 

erőforrások védelme különösen fontos egy útvonal kijelölésének alkalmával, mivel ez egyrészt 

hozzájárulhat a szolgáltatások fejlesztéséhez (kiegészítő termékek vagy új szolgáltatások létrehozása), 

másrészt egy-egy védendő érték akár egy szakasz módosítását is eredményezheti (Nagy, 2013b; Nagy, 

2018; Puczkó és Rátz, 2000).  

További előnye a tematikus utaknak, hogy alternatívát kínálnak a túlzsúfolt turisztikai desztinációk 

helyett. Például az UNESCO és a National Geographic közös kezdeményezése, a World Heritage 

Journeys is ezt a célt szolgálja. Az online, ingyenesen elérhető platform célja, hogy felhívja a figyelmet 

a kevésbé népszerű, de élményben gazdag helyszínekre. Európában négy téma köré építve ajánl 

útvonalakat, állomásokkal és információkkal. Ezek: Ókori Európa, Romantikus Európa, Királyi Európa 
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és Földalatti Európa. Ázsiában a Buddhista Világörökségek alkotnak tematikus utat (UNESCO World 

Heritage Journeys).  

 

3. Különbség a tematikus és a kulturális útvonalak között 

A tematikus útvonalak közül számos kapcsolódik a kultúra valamely szegmenséhez. A kulturális 

útvonalak a tematikus utak közé tartoznak, azonban a két fogalom nem szinonima.  

Nagy Katalin szerint a különbség abban a hozzáadott értékben rejlik, amely a kultúrából merít, azaz: 

„A kulturális útvonal egy speciális tematikus út, mely olyan kulturális látnivalókat fűz fel egységes 

kínálattá, ahol a központi téma tudományosan is kutatott, az örökséghez fűződő kapcsolata világosan 

kimutatható, az egyes állomásokon a látogató számára a kultúrából fakadó hozzáadott értéket képviselő 

élményt nyújtja.” (Nagy, 2013a) 

Az ICOMOS 2008-ban fogadta el a Kulturális Utak Kartáját, melyben az alábbiakkal definiálják a 

kulturális útvonalakat: „Minden olyan kommunikációs útvonal, legyen az földi, vízi vagy bármilyen 

más típusú, amely fizikailag körülhatárolt, saját dinamikus és történeti funkció jellemzi, egy speciális 

és jól meghatározott célt szolgál, valamint megfelel az alábbi feltételeknek: 

a) emberek interaktív mozgásából, valamint embercsoportok, országok, régiók vagy kontinensek 

közötti termékek, ötletek, értékek és tudás többdimenziós, folyamatos, kölcsönös és jelentős időn 

keresztüli cseréjéből kell erednie, illetve azt kell tükröznie;  

b) ebből következően a térben és időben érintkező kultúrák kölcsönös, az anyagi és szellemi 

örökségükben is tükröződő gyarapítását kellett elősegitenie;  

c) dinamikus rendszerbe kellett integrálnia a létezéséhez köthető történelmi kapcsolatokat és 

kulturális javakat.” (ICOMOS, 2008). 

 

Az ICOMOS meghatározása a kulturális utak esetében a történelmi síkra, valamint a különböző 

kultúrák közi interakciókra, a kulturális sokszínűség megnyilvánulásaira helyezi a hangsúlyt.  

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a tematikus utak egy tágabb kategória, amelyen belül a 

kulturális utak egy külön csoport, amely további csoportosítások szerint tagolható.  

 

4. Kulturális útvonalak  

A kulturális útvonalak kapcsán a szakirodalomban találkozhatunk kulturális turizmus és 

örökségturizmus kifejezéssel is. Ezzel kapcsolatban nem alakult ki egységes konszenzus, hogy a kettő 

ugyanazt jelenti-e vagy sem (Puczkó és Rátz, 2000). 

 

4.1 A kulturális útvonalak sajátosságai 

A kulturális turizmus fejlődését, így a kulturális örökséggel kapcsolatos látnivalók népszerűségét 

nagy mértékben elősegítette a saját múltunk megismerése iránti igény, valamint az a felismerés, hogy a 

kulturális sajátosságok hangsúlyozása és promotálása révén komoly előnyre lehet szert tenni, akár 

gazdasági, akár a helyi közösség vonatkozásában. A fenntarthatóság előtérbe kerülésével pedig az is 

szempont lett, hogy az örökségekre építő látnivalók a múlt előnyeit és értékeit felhasználva jöttek létre, 

legyen szó történelmi, kulturális vagy akár természeti erőforrásokról. Ezek bemutatásához ugyanis nem 

minden esetben szükséges új termékek, attrakciók létrehozása (Nagy, 2017a).  

A kulturális útvonalak kiemelt szereppel bírnak a kulturális örökségek védelme terén, ugyanakkor 

kialakításuk gyakran nemzetközi összefogás eredményeként valósulhat meg. Ebben a folyamatban 

fontos szerepe van az olyan nemzetközi szervezeteknek, mint például az UNESCO (Nagy, 2018).  

Az UNESCO és az UNWTO, az ENSZ Turisztikai Világszervezete 2015-ben közösen fogadta el a 

turizmusról és kultúráról szóló Siem Reap-i Nyilatkozatot, melyben hangsúlyozzák a kulturális 

útvonalak szerepét, azaz mint lehetőséget a turizmus fejlesztésére, a regionális integrációra és a 

gazdasági fejlődésre, miközben elősegítik a népek és közösségek közti gazdasági és kulturális 

kapcsolatok előmozdítását és újjáélesztését (UNWTO, 2015).  

Mivel az útvonalak sokszor regionális vagy akár nemzetközi szinten vannak jelen, nemcsak 

szimbolikusan, de kulturális vonatkozásuk révén is hozzájárulnak a nemzetközi béke fenntartásához. A 

kulturális diplomácia ma már nemcsak bilaterális, hanem multilaterális dimenzióban is egyre fontosabb 

szerepet tölt be az államok külpolitikai kapcsolataiban, így az olyan kulturális értékek, amelyek közös 

értékeken, közös együttműködésen alapulnak, kifejezetten értékesnek számítanak (Környei, 2015b). A 

kulturális és a gazdaságpolitikai kapcsolatok is egyre szorosabbá válnak. Míg a gazdasági területen 
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történő kooperáció idővel a kultúrára is kiterjed, a kiterjedt kulturális szövetségből közös gazdasági 

célok is születhetnek (Környei, 2015a). 

A kulturális utak témájukat tekintve igen sokfélék, de jellemzően a következő területekhez 

kapcsolódnak: történelmi esemény vagy történelmi korszak (például a Vaskori Duna Út), vallás 

(például a Mária Út), művészeti irányzat vagy építészeti stílus (például a szecesszió örökségeit bemutató 

útvonal), kulturális örökség, helyi hagyományok, gasztronómia, földrajzi helyszín vagy adottság, ipari 

örökség, vagy egy ismert történelmi személy (Dr. Rátz és Dr. Puczkó, 2002). 

 

4.2 Az Európa Tanács kulturális útvonalai 

Az Európa Tanács 1949-ben jött létre többek közt azzal a céllal, hogy a szervezet alapító és majdan 

csatlakozó tagállamai közt szorosabb egységet teremtsen, valamint közös megoldásokat dolgozzon ki 

jogi, emberi jogi, szociális, gazdasági, igazgatási, tudományos, és kulturális területen tárgyalások és 

megállapodások útján (Blahó és Prandler, 2014).  A szervezet számára kiemelten fontos a közös európai 

örökség bemutatása és tudatosítása, melyet a Kulturális Utak elnevezésű program révén is kívánt 

előmozdítani 1987-től kezdődően. Ezáltal is kiemelve, hogy a különböző európai államok saját 

kultúrájukon és kulturális örökségükön keresztül mind részesei a közös európai örökségnek  

(Nagy, 2018).  

Az Európa Tanács 2010-ben fogadta el a Kibővített Részleges Egyezményt a Kulturális 

Útvonalakról (EPA). A megállapodás céljai közt szerepel az európai közös örökség tudatosításának és 

terjesztésének, valamint a kulturális kapcsolatok fejlesztésének a fontossága. A kulturális útvonalak 

által közös kulturális terek jönnek létre, melyek középpontjában az örökség, az oktatás és a 

hálózatépítés, valamint a minőségi és fenntartható kulturális turizmus áll. Ezen felül a kulturális 

útvonalak Európára mint egyedülálló értékkel és minőséggel bíró turisztikai desztinációra is hivatottak 

felhívni a figyelmet (CM/RES(2010)53).  

Ezt az egyezményt később, 2013-ban erősítette meg a szervezet, hangsúlyozva, hogy a megállapodás 

hozzájárul az európai identitás és állampolgárság előmozdításához a közös európai örökség tudatosítása 

és a kulturális kapcsolatok és párbeszéd fejlesztése révén mind Európán belül és kívül. Az 

együttműködés megerősítése során különös figyelem irányul az európai egység olyan szimbolikus 

területeire, mint a történelem, a kultúra és az értékek, valamint a kevésbé ismert desztinációk 

felfedezése (CM/RES(2013)66). 

Az EPA elfogadásával egyidőben új kritériumrendszer kidolgozására is sor került, melyről a 

CM/RES(2010)52. számú határozat rendelkezik. 2013-ban a kritériumrendszer szabályaiban változás 

történt. Ennek eredményeként a korábbi határozat helyébe a CM/RES(2013)67. számú határozat került. 

Az Európa Tanács Kulturális Útvonalainak kritériumai a témára vonatkozóan az alábbiak 

(CM/RES(2013)67): 

1. olyan európai értéket kell, hogy képviseljen, amely minimum három európai államot érint – az 

előző határozatban „különféle” (several) európai állam szerepelt, tehát nem volt meghatározva 

minimum szám; 

2. az út témáját Európa különböző régióiból származó, multidiszciplináris kutatócsoportoknak kell 

kutatniuk;  

3. a témának szemléltetnie kell az európai emlékezetet, történelmet és örökséget, továbbá hozzá kell 

járulnia napjaink Európája sokszínűségének a bemutatásához is; 

4. a témának – összhangban az Európa Tanáccsal – támogatnia kell a fiatalok oktatási és kulturális 

cseréjét; 

5. a témának lehetővé kell tennie példaértékű és innovatív projektek és kezdeményezések 

kifejlesztését a kulturális turizmus és a fenntartható kulturális fejlődés területén; 

6. a téma alkalmas kell legyen turisztikai termékfejlesztésre, különböző célcsoportok számára is.  

 

Ezen felül 5 prioritás került meghatározásra, melyek a közös projektekre vonatkoznak. Ezek a 

következők (CM/RES(2013)67): 

1. együttműködés a kutatás és fejlesztés terén; 

2. az európai örökség, történelem, és emlékezet gazdagítása; 

3. az európai fiatalok oktatási és kulturális cseréje; 

4. kortárs kulturális és művészeti gyakorlat; 

5. kulturális turizmus és fenntartható kulturális fejlődés.  
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Ezek mellett úgynevezett hálózati kritériumok is vannak. A hálózat kezdeményezői az Európa 

Tanács több tagállamában multidiszciplináris hálózatokat alkotnak. Ezeknek a hálózatoknak az alábbi 

követelményeknek kell megfelelniük (CM/RES(2013)67): 

1. olyan koncepcionális keretek bemutatása, melyek a témában végzett kutatáson alapulnak és 

különböző hálózati partnerek fogadtak el; 

2. az Európa Tanács több tagját is bevonják projektjeikbe különböző mértékig, kétoldalú 

tevékenységek kizárása nélkül; 

3. tervei közt szerepel a lehető legtöbb állam bevonása az Európai Kulturális Egyezmény tagállamai 

közé; 

4. biztosítja, hogy a javasolt projektek anyagi és szervezeti szempontból is életképesek; 

5. jogi személyiséggel rendelkeznek, akár egyesületi vagy egyesületek szövetségének a formájában; 

6. demokratikusan működnek. 

 

Az Európa Tanács Kulturális Útvonalának tanúsítványa három évre szól. A hálózatoknak 

háromévente kell az EPA Kormányzó Testületéhez jelentést benyújtaniuk, hogy értékeljék 

tevékenységüket és döntsenek arról, hogy a továbbiakban is megfelelnek-e a szükséges 

követelményeknek. Amennyiben nem, a Kormányzó Testület ajánlást fogalmaz meg. Abban az esetben, 

ha egy év elteltével sem történt javulás, a Kormányzó Testület a tanúsítvány visszavonását rendelheti 

el (CM/RES(2013)67).     

Az EPA-nak jelenleg 35 tagállama van (az Európai Unió 27 tagállama közül 20 tagja az 

egyezménynek. Nem tag Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Hollandia, Írország és Málta. EU-n 

kívüli tagjai közé tartozik Andorra, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Georgia (Grúzia), Monaco, 

Montenegró, Norvégia, Oroszország, Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország, 

Ukrajna és a Vatikán (EPA tagállamok, 2021). 

Az Európa Tanács útvonalai, a tanúsítvány megszerzésének éve, valamint az útvonal által érintett 

országok száma az alábbi táblázatban láthatóak. 

 
1. táblázat: Az Európa Tanács Kulturális Útvonalai (2021) 

 

Kulturális útvonal neve 
Tanúsítvány 

megszerzésének éve 

Érintett 

országok száma 

Santiago de Compostela zarándok útvonalak 1987 8 

A Hanza 1991 6 

Viking útvonal 1993 13 

Via Francigena 1994 4 

Az andalúz örökség útjai 1997 8 

A föníciaiak útja 2003 11 

A vas útja a Pireneusokban 2003 3 

Európai Mozart utak 2004 10 

A zsidó örökség európai útja 2004 18 

Tours-i Szent Márton útja 2005 10 

Cluny helyszínek Európában 2005 7 

Az olajfák útjai 2005 14 

VIA REGIA 2005 5 

TRANSROMANICA – Az európai örökség román stílusú útvonalai 2007 9 

Iter Vitis útvonal 2009 20 

A ciszterci apátságok európai útja 2010 13 

Európai temetők útvonala 2010 20 

Őskori barlangrajzok nyomai 2010 8 

Történelmi fürdővárosok európai útja 2010 18 

A Szent Olaf utak útvonala 2010 4 

A kerámiák európai útja 2012 8 

A megalitikus kultúra európai útvonala 2013 8 

Hugenották és valdensek nyomai 2013 4 

ATRIUM 2014 5 

Réseau Art Nouveau hálózat 2014 16 
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Via Habsburg 2014 4 

Római császárok és a Duna borút  2015 5 

V. Károly császár európai útvonalai 2015 11 

Napóleon desztináció 2015 10 

Robert Louis Stevenson nyomában 2015 3 

A Grande Region erődített városai 2016 3 

Az impresszionizmus útvonalai 2018 14 

Via Charlemagne 2018 7 

Az ipari örökség európai útja 2019 26 

A vasfüggöny nyoma 2019 11 

Le Corbusier desztinációk: építészeti sétányok 2019 6 

A Felszabadulás útja Európában 2019 8 

A reformáció útvonalai 2019 8 

Történelmi kertek európai útja 2020 6 

Via Romea Germanica 2020 3 

Aeneas útvonal 2021 5 

Alvar Aalto útvonal 2021 5 

Cirill és Metód útvonal 2021 6 

D’Artagnan európai útja 2021 5 

Vaskori Duna út 2021 4 

 

5. A kulturális útvonalak és a fenntartható turizmus kapcsolata 

A kultúra és a kulturális örökség a turizmus egyik fő mozgatórugója. A turizmus tudatos fejlesztése 

több okból is fontos. Egyrészt a nemzetközi turizmus az elmúlt évtizedekben (2019-ig) folyamatosan 

nőtt, így a kulturális turizmusra is kiemelt figyelem társult. Az UNWTO 2019-es évre vonatkozó 

adataiból kiderül, hogy 1.460 millió fő utazott, azaz közel másfél milliárd nemzetközi utazás történt 

világszinten (UNWTO, 2020).  

A 21. században a turizmusban is új szempontok kerültek előtérbe. Egyfelől az utazók inkább 

élményeket keresnek a konkrét termékek és szolgáltatások helyett, ezen belül is előtérbe kerültek a 

közös élményteremtést lehetővé tévő szolgáltatások (Lőrincz és Sulyok, 2017). Fontos azonban, hogy 

különböző életkorban különböző élményeket keres az utazó, így a kulturális útvonalak kialakításánál is 

célszerű külön útvonalat létrehozni a közlekedési eszközöknek megfelelően (Lőrincz és Sulyok, 2017; 

Puczkó és Rátz, 2000) 

Az új szempontok közül a fenntartható fejlődés sem maradhat ki. A fenntarthatóság ma már szerves 

része mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalnak. A fenntartható turizmus az UNWTO definíciója 

alapján a turizmus azon formája, amely a turisztikai szektor gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait 

teljes mértékben figyelembe veszi, ugyanakkor kielégíti a látogatók, a környezet, a vendéglátó 

közösségek és az iparág igényeit is. Tehát: 

1. Optimalizálja a természeti erőforrások használatát, segítve megőrizni azokat és fenntartani a 

biodiverzitást is. 

2. Tiszteli a helyi fogadó közösségek kultúráját, megőrizve azok épített és szellemi kulturális 

örökségét is, ily módon hozzájárulva az interkulturális megértéshez és toleranciához. 

3. Biztosítja a fenntarthatóságot és az igazságos gazdasági műveleteket, magába foglalva a 

vendéglátó közösségek stabil foglalkoztatását és szociális szolgáltatásait, így segítve elő a 

szegénység enyhítését. (UNWTO, 2021). 

 

A fenntartható turizmus alapelvei bár nincsenek taxatíven felsorolva, különböző szerzők különféle 

aspektusait emelik ki, melyek szervesen kapcsolhatók a kulturális útvonalakhoz is. Hegedüs és Lontai-

Szilágyi (2019) például a turisztikai teherbíróképesség folyamatos nyomonkövetését, ami azért fontos, 

mert a kulturális útvonalak már eleve nagyobb területet fednek le, így hozzájárulnak a területi és időbeli 

koncentráció csökkentéséhez.  

A kulturális útvonalak azon jellemzője, hogy az ismeretszerzést és a szórakozást egy időben teszi 

lehetővé, szintén annak fenntarthatóságát bizonyítja (Puczkó és Rátz, 2000). 

A kulturális útvonalak kialakításánál – ahogy a tematikus útvonalak esetében is – a siker az 

útvonalakat létrehozni akaró és az azokat turisztikai termékké fejlesztő felek együttműködésén is múlik, 
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mivel előbbiek – lévén sokszor a kultúra képviselői (művészek, történészek, kutatók) – kevéssé vagy 

egyáltalán nem jártasak a marketing és a turisztikai menedzsment területén (Nagy, 2020).  

Továbbá a fejlesztéseknek a gazdasági hatás mellett társadalmi és kulturális hatásai is vannak. Maga 

a kultúra mint szektor beruházási és fejlesztési szempontból igen szerteágazó terület, mely saját 

specifikumokkal rendelkezik ezáltal nehezebb az itt elért eredményeket értékelni, összehasonlítani. A 

turizmusnak (és a kulturális turizmusnak főként) éppen ezért van fontos szerepe (Piskóti, Dankó és 

Schupler, 2002). 

Számos szakember, köztük Michalkó (2012) is kiemeli a környezettudatos oktatás szerepét, amely 

alapvető fontossággal bírna a turizmus és a kulturális szektor működtetésében és fejlesztésében. 

Bár a fenntartható turizmus kialakításában nagyobb részt az állam, illetve a különféle szervezetek és 

intézmények játszanak szerepet, a fenntarthatóság megteremtése minden szereplő számára lehetőség, 

ha nem inkább kötelezettség.   

Az egyén és a társadalom viselkedési szokásainak változása elengedhetetlen a hosszú távú 

(fenntartható) célok elérése érdekében. Az egyének felől, a potenciális utazók által képviselt keresleti 

oldalon ez megvalósulhat a környezeti tudatosságban, illetve választásaik révén. A turizmusban 

érdekelt és az azt alakító felek részéről pedig a hosszú távú gondolkodás és a fenntarthatóságot támogató 

döntéseken és intézkedéseken túl az ellenőrzésnek is fontos szerepe van (Michalkó, 2005). 

Az egyének környezeti tudatossága nem csak közvetlen környezetükre gyakorol előnyös hatásokat, 

hanem előtérbe helyezi azokat a vállalkozásokat és szolgáltatásokat is, melyek szintén ezt a 

szemléletmódot követik (Nárai és Reisinger, 2016). Ezáltal lehetnek ők is a fenntarthatóság 

előmozdítói.  

 

6. Összegzés 

A kulturális útvonalak megléte és fejlesztése szoros kapcsolatban áll a fenntartható fejlődéssel. Nem 

feltétlenül igényelnek nagymértékű beruházásokat, mégis ösztönzően hatnak a helyi gazdaságokra. Az 

új szolgáltatások, esetleg új vállalkozások létrejötte pozitív változást hoz a helyi közösségek számára 

is, akár a munkahelyteremtés, akár az elérhető szolgáltatások és kikapcsolódási lehetőségek révén. 

Mivel ezen utak, vagy legalábbis bizonyos szakaszaik sok esetben kerékpárral vagy akár gyalog is 

megtehetők, a környezeti terhelés csökkentéséhez is hozzájárulnak. Kiemelendő az a jellemzőjük, hogy 

egyszerre biztosítanak lehetőséget az élményszerzésre és az új ismeretek megszerzésére, miközben 

alternatívát kínálnak a túlzsúfolt, turisztikailag nagyon felkapott helyszínek helyett. Számos fórumon 

lehet találni olyan beszámolókat, melyek megerősítik, hogy bizonyos városokban élvezhetetlen az 

utazás, mert a városképet elcsúfítják a hatalmas óceánjáró hajók, a kis utcákban pedig a tömegek miatt 

nem lehet élvezni a sétát. Ezek mellé pedig akár irreális árak is társulhatnak. 

Mindezen tényezőknek köszönhetően nem csoda, ha a kulturális útvonalak szerepére a különböző 

nemzetközi szervezetek is felhívják a figyelmet, sőt, többféle módon támogatják is azokat, például 

szakmai anyagokkal a minél hatékonyabb fenntartásukhoz, de – amint az UNESCO példája is mutatja 

– akár a szervezetek maguk is létrehozhatnak ilyen útvonalakat.  

A kulturális szektor államközi kapcsolatokban betöltött szerepe és a fenntartható fejlődést 

szorgalmazó tevékenységek remélhetőleg a kulturális útvonalak szerepére is nagyobb hangsúlyt 

fektetnek majd. Az Európa Tanács Kulturális Útvonalak programjának kritériumrendszere pedig 

hozzájárul, hogy a szervezethez kötődő kulturális útvonalakat sikerrel integrálják a fenntartható 

fejlődésbe, hiteles információkat közvetítsenek és a nemzetközi közösség számára is elérhető, és a 

kulturális sokszínűségben rejlő értékeket bemutató turisztikai termékekké válhassanak. 
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THE ROLE OF CULTURAL ROUTES IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Summary 

The presentation focuses on the historic and cultural thematic routes that joints heritage, culture, 

tourism, and, in some cases education, as well. These routes lead through numerous countries. They 

have an important role in cultural exchanges, in the preservation of cultural diversity, and they are 

essential contributors to sustainable development, too. Since most of them can be completed by bicycle 

or on a walk, these ways could become a promoter of sustainable tourism growth, too. Moreover, the 

settlements, which the routes consist of, are out of the busy tourist destinations. Therefore, their 

existence is essential in the decrease of concentration of tourists in time and space. Last but not least, 

in several places, the growth of tourism and quality developments brings positive impacts on the life of 

the local communities. 

 

Keywords: sustainable, thematic, cultural, heritage, tourism  
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Összefoglaló 

A vizsgált időszakban a szocialista iparfejlesztés Magyarországon is valósággal követelte a műszaki 

szakembergárda tömeges képzését, melynek egyik előfeltétele volt a műszaki pedagógusképzés 

elindítása. A középfokú és a felsőfokú műszaki szakképzés különböző szintjeinek kialakítása - a 

szakmunkásképzéstől a technikusképzésen át a mérnökképzésig - számos hasonló és még több eltérő 

vonást mutat. A közép- és felsőfokon végzett kádereket addig nem létező, tehát - szinte kivétel nélkül - 

újonnan alapított intézménytípusokban (ipari szakmunkásképző intézetek, politechnikumok, felsőfokú 

technikumok, mérnökiskolák, mérnöktanár-képző intézetek, műszaki főiskolák és műszaki egyetemek) 

kellett kiképezni. 

Kutatásunk tárgya ezen új intézmények struktúrájának és a bennük folytatott képzéseknek a 

vizsgálata; a szakképzés historiográfiai áttekintése a rendelkezésünkre álló források, a vonatkozó 

szakirodalmak, az egyetemi évkönyvek és a képzési programok alapján. 

 

Kulcsszavak: műszaki tanárképzés, pedagógiai örökség, középfokú műszaki szakképzés, technikum, 

felsőfokú technikum, főiskolai műszaki szakképzés, szakoktató képzés 

 

 

1. Előzmények: A közoktatás fejlesztésének fontosabb állomásai 

Az 1940-es évek óta - kísérleti jelleggel már - működő nyolc osztályos általános iskola bevezetése 

(az Ideiglenes Nemzeti Kormány 6650/1945. ME. sz. rendeletével) lehetővé tette, hogy új, egységes 

műveltségi alapokra építsen a középfokú oktatás. 

A háborús károk helyreállítása, az ország újjáépítése egyre nagyobb számban igényelte a 

műszaki szakembereket; szakmunkásokat, technikusokat, mérnököket. 
A Minisztertanács a szakoktatási intézményeket 1945-ben a szakminiszterek felügyelete alá 

helyezte. Az Iparügyi Minisztérium Iparoktatási Osztálya - már csak méreteinél fogva - sem lehetett az 

iparitanulók képzésének egységes irányító szerve. A korábbi gyakorlatnak megfelelően iparitanuló 

intézményeket tarthattak fenn vállalatok, társadalmi egyesületek, városok, községek és az iskolák 

államosításáig - természetesen - az egyházi felekezetek is.  

Az államosítást követően a 8/1950. MT. rendelettel 1950. január 8-án megalakult a 

Munkaerőtartalékok Hivatala. (Ladányi, 1980.) A rendelet értelmében a MTH feladata volt a magyar 

népgazdaság részére iparitanuló és kereskedő-tanulóképzés útján a szükséges munkaerőt biztosítani. 

Ezzel a rendelkezéssel létrejött az iparitanulóképzés egységes központi irányító szerve, melynek 

feladata volt az iparitanulóképzés feltételeinek biztosítása, valamint gyors és nagyarányú fejlesztése. 

Intézmények, oktatók és felszerelés biztosítása. (Győriványi, 1953.) 

Az ’50-es évek erőltetett iparfejlesztése, az ipari termelés volumenének növelése a műszaki 

szakemberek számának ugrásszerű emelkedését igényelte. Ennek megfelelően próbálták gyarapítani a 

szakmunkások számát. 

mailto:holik.ildiko@uni-obuda.hu
mailto:nemes.nemeth.nora@gmail.com
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A középfokú irányító szakemberek képzésére hozták létre 1950-től az ipari, mezőgazdasági és 

közgazdasági technikumokat. Az ipari technikumokról szóló 1950. évi 40. sz. és az 1955. évi 37. sz. 

törvényerejű rendeletek meghatározták ezen iskolák képzési célját és képzési rendjüket. Az ipari 

technikumokban növekedett az igény a műszaki pedagógusok iránt. Ez egyrészt létszámot, másrészt 

magasabb szintű szakmai pedagógiai felkészültséget jelentett. Az ipari technikumokban a szakmai 

tárgyak zömét fiatal okleveles mérnökök tanították pedagógiai képzettség nélkül. 

1948-ban a műegyetemet átszervezték és ennek következtében a műegyetemen megszűnt az 

ipariszaktanárképzés1, ugyanis a Gazdasági Szaktanárképző Intézet a Műegyetem 

Közgazdaságtudományi Kara mellett működött. A Közgazdaságtudományi Kar önálló egyetemmé 

válása után (1948) a gazdasági, no meg az ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági tanárképzést is új 

formában kellett kialakítani.  

 

2. A Műszaki Tanárképző Főiskola létrehozása 

A gyorsan fejlődő iparitanulóképzés fokozódó szaktanárszükségletét 1950 januárjától Ipari 

Szaktanárképző Tanfolyam nevén hat hónapos alaptanfolyammal és erre épülő levelezőtanfolyammal 

igyekeztek kielégíteni. Erre a tanfolyamra és jogutódjára, az 1950. évi 28. sz. törvényerejű rendelettel 

létesített és 1950 szeptemberétől 1951 szeptemberéig működő Ipari Szaktanárképző Intézetbe a 

legkülönbözőbb előképzettséggel rendelkező szakmunkásokat iskoláztak be, és iparitanuló iskolai 

szaktanárrá képzésüket tervezték. (Győriványi, 1953.) 

Az Ipari Szaktanárképző Intézetbe felvett hallgató leckekönyvének 1. oldalát az 1. sz. melléklet 

mutatja. 

Az Intézet mellett 1951-ben megkezdte működését egy Technikumi Szaktanárképző Tanfolyam2 is. 

Ennek keretében technikusokból, valamint hasonló végzettségű és gyakorlati ismeretekkel rendelkező 

szakemberekből a technikumok részére kívántak szaktanárokat képezni, ugyancsak nappali 

tanfolyamos és kiegészítő levelező képzésben. 

A tanulmányi színvonal emelése, illetve a szaktanári munkára történő alaposabb felkészítés 

érdekében a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a műszaki tanárképzésről szóló 1951. évi 22. sz. tv.-e 

a két képzési forma összevonásával életre hívta a Műszaki Tanárképző Főiskolát. 

„A Főiskola kettős feladata: gondoskodjék az iparitanulóiskolák és ipari technikumok műszaki 

pedagógusokkal való ellátásáról és az Ipari Szaktanárképző Intézet tanfolyamain végzettek 

továbbképzéséről.”3  

A Műszaki Tanárképző Főiskola élén igazgató állt. Ő irányította a főiskola oktató munkáját és 

vezette annak ügyvitelét. Az egyes tagozatok vezetését egy-egy igazgatóhelyettes látta el. A főiskola 

oktatási tevékenységét tanszékvezetők, az intézetek tanárok és tanársegédek végezték. A főiskolán az 

indulásától 55 főállású oktató és számos óraadó tanár működött az alábbi 12 tanszéken: 

társadalomtudományi, pedagógiai, magyar nyelvi, orosz nyelvi, fizikai, matematikai, vas- és gépipari, 

géprajzi, villamosipari, építőipari, vegyipari és bányászati tanszék. 

 

1.1 A Műszaki Tanárképző Főiskola tanulmányi rendje 

A főiskolai tanulmányok megkezdésének feltétele a sikeres felvételi vizsga volt. Az 

iparitanulóiskolai tagozatra, továbbá a technikumi tagozaton folyó kétéves iskolai oktatásra olyan 

szakmunkásokat lehetett felvenni, akik az ipar területén legalább kétéves gyakorlattal rendelkeztek. 

(Lásd: 2. sz. melléklet)! 

A technikumi tagozaton folyó egyéves iskolai oktatásra a dolgozók ipari középiskoláját végzetteket, 

technikusokat, tanműhelyi oktatókat és segédlevéllel rendelkező olyan személyeket lehetett felvenni, 

akik valamilyen középiskolát, vagy azzal egyenértékű más iskolát elvégeztek. 

                                                 

 

 

 

 
1 Pedagógiai lexikon III. kötet 198. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
2 Pedagógiai lexikon III. kötet 198. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
3 Magyar közlöny, 1951. évi. 112. sz. 
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Az iparitanulóiskolai tagozat számtan szakára azokat is fel lehetett venni, akik nem rendelkeztek 

előképzettséggel és előzetes gyakorlattal. 

A nappali tagozat bentlakásos formában működött. Az oktatás heti 37–40 órás elfoglaltságot 

jelentett: előadások + gyakorlatok formájában. A hallgatók az egyes félévek végén minden tárgyból 

vizsgáztak, majd a II. évfolyam végén három tantárgyból: Politikai gazdaságtan, Pedagógia és 

Anyagismeret című tantárgyakból tett jogosító vizsga alapján Gyakorló szaktanári bizonyítványt 

kaptak. Ez egyrészt lehetőséget biztosított arra, hogy a III. évfolyamot levelező formában végezzék el, 

másrészt, hogy a kötelező szaktanárjelölti gyakorlatukat valamelyik technikumban, vagy 

iparitanulóiskolában teljesítsék, az utolsó éves főiskolai tanulmányaikkal párhuzamosan. A gyakorló 

szaktanárjelöltek e szolgálatuk tartalma alatt a kinevezett tanároknak megállapított illetményben 

részesültek. 

A szaktanárjelölti gyakorlat és a levelező tagozatos tanulmányaik befejezése után a szaktanárjelöltek 

végszigorlatot és államvizsgát tettek szakonként különböző szaktárgyból, valamint pedagógiából és 

párttörténetből. Sikeres vizsga alapján a jelöltek ipari technikumi, illetve iparitanulóiskolai szaktanári 

oklevelet kaptak.  

A főiskola technikumi tagozatra és iparitanuló iskolai tagozatra oszlott. Mindkét tagozaton az egyes 

iparágaknak megfelelő szakokat kellett teljesíteni. A főiskola technikumi tagozatán az 1951/52-es 

tanévben az oktatás egyidejűleg kétféle tanulmányi rend szerint indult meg: 

a) Rövidített képzéssel, melynek során a hallgatók egy tanévig iskolai oktatásban, két tanévig pedig 

levelező oktatásban részesültek. 

b) Olyan tanulmányi rend szerint, melynek keretében a hallgatók két tanévig iskolai oktatásban, 

egy tanévig pedig levelező oktatásban részesültek. 

 

A főiskola technikumi tagozatán az egyéves iskolai oktatás keretében a következő szakokat 

szervezték meg: 

– gépipari szak (szerszámgépgyártó és vegyesgépgyártó szakcsoport), 

– építőipari szak, 

– vegyipari szak (vegyészeit és szervetlenvegyészeti szakcsoport). 

 

A főiskola technikumi tagozatán a kétéves iskolai oktatás keretében a következő szakokat  

szervezték meg: 

– gépipari, 

– építőipari, 

– villamosipari szak (erősáramú és gyengeáramú szakcsoport.)4 

 

A technikumi tagozat gépipari szak tantervét az alábbi táblázat mutatja. Alatta a tantárgycsoportokat 

%-os arányban is megmutatjuk a későbbi összehasonlíthatóság céljából. 

                                                 

 

 

 

 
4 A közoktatási miniszter 1.505-1/1951 (VII. 29.) KM számú rendelete a műszaki tanárképzésről szóló 1951. évi 22. számú 

törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában. Magyar Közlöny 1951. évi. 112. sz. 
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1. ábra: A Műszaki Tanárképző Főiskola Technikumi Tagozat Gépipari Szak  

kombinált képzésű tanterve az 1951/52. tanévről 

 

 

Tantárgycsoportok: 

Ideológiai tantárgyak (1,2,3,4.)  11,6 % 

Pedagógiai, pszichológiai tantárgyak (8) 9,7 % 

Közismereti tantárgyak (5,6,7)  11,0 % 

Szakmai tantárgyak (9-18)   67,7 % 

 

A főiskola iparitanulóiskolai tagozatán a következő szakokat szervezték meg: 

- számtan,  

- vasipari szakmai ismeret,  

- vasipari szakrajz,  

- építőipar és  

- bányaipari szakok. 

 
Az iparitanulóiskolai tagozat tantervét az alábbi táblázat mutatja. 
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2. ábra: Műszaki Tanárképző Főiskola Iparitanuló iskolai tagozat,  

Vasipari szakcsoport kombinált képzésű tanterve az 1951-52. tanévtől 

 

Tantárgycsoportok: 

Ideológiai tantárgyak (1,2,3,4.)  11,5 % 

Pedagógiai, pszichológiai tantárgyak (8) 9,5 % 

Közismereti tantárgyak (5,6,7)  12,0 % 

Szakmai tantárgyak (9-18)   67,0 % 

 
Összehasonlítva a fenti tantervek tartalmát, nem tapasztalunk lényeges eltérést az iparitanulóiskolai 

és a technikumi tagozat óraszámainak elosztásában. Inkább a tananyag feldolgozásának mélységében 

volt különbség, mert a technikumi tagozaton műszaki egyetemi tankönyveket is használtak.  

Az 1951/52-es tanévre az ipari technikumi tagozatra összesen 206 hallgatót, az 

iparitanulóiskolai tagozatra 563 hallgatót vettek fel. (Héberger, 1976.) 
A Műszaki Tanárképző Főiskolára az üzemek irányítottak nagy többségben szakmunkás, elsősorban 

vasipari szakmai végzettséggel rendelkező munkásokat, például géplakatosokat, vasesztergályosokat. 

Ezek a dolgozók nagyon kevés kivételtől eltekintve nem rendelkeztek érettségi bizonyítvánnyal. Ezért 

volt szükség beállítani számukra - viszonylag magas óraszámban - olyan közismereti tantárgyakat, mint 

magyar nyelv és irodalom, vagy szakmai alapozó tárgyként matematikát, fizikát. Az előbbi heti hat, az 

utóbbiak 9, illetve 6 órában szerepeltek a tantervben.  

A szaktanári oklevéllel rendelkezők a közoktatásügyi miniszter által megállapított kiegészítő 

tanulmányok elvégzése után az egyetemen mérnöki vagy tanári oklevelet szerezhettek. Több kiváló 

felkészültségű szaktanár élt ezzel a lehetőséggel. Például egyesek a Tudományegyetemen tanári 

diplomát szereztek, mások a Műszaki Egyetemen mérnöki oklevelet szereztek, de megmaradtak eredeti 

műszaki tanári munkakörükben. (Magyar, 1985) 

A Műszaki Tanárképző Főiskolán végzettek az iparosítás időszakában óriási munkát végeztek, 

tanultak és tanítottak. Többen vezetői munkakört is betöltöttek, és igazgatói vagy igazgatóhelyettesi 



 

92 

 

beosztásból mentek nyugdíjba. Mások szakmunkástanulóknak szóló tankönyvek írásában 

kamatoztatták a tudásukat.5  

A Műszaki Tanárképző Főiskola fennállásának hat éve alatt a fentiekben leírtak szerint 

megszervezett tanárképzéssel átmenetileg ki tudta elégíteni a legsürgősebb igényeket, de a kormányzat 

a műszaki pedagógusok képzését egyetemi szintre kívánta emelni, ezért a főiskola 1955-ben megszűnt. 

 

3. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának tervei a műszaki tanárképzésre 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1953. évi 5. törvényerejű rendelete a Műszaki Tanárképző 

Főiskolán a nappali tagozatot 1953-ban, a levelező tagozatot pedig 1954-ben szüntette meg. A levelező 

tagozat csökkentett létszámmal még 1955-ig működött.6 

E rendelet kimondta azt is, hogy az ipari technikumokban és az iparitanulóiskolákban műszaki 

tantárgyakat oktató tanárok képzése az 1954/55-ös tanévtől kezdődően kizárólag műszaki egyetemeken 

történik. Ennek érdekében a felsőoktatási miniszter által kijelölt karokon mérnöktanári szakot kell 

szervezni. 

a) A nappali és esti tagozatos képzésnek a mérnökképzéssel azonos színvonalúnak kell lennie. 

b) A végzett hallgatók pedagógiai képesítést is feltüntető mérnöki oklevelet kapnak. 

 

A rendelet előírta, hogy – a nappali tagozaton végzett hallgatók oktatói munkakörben való 

elhelyezkedésük előtt egy évig kötelező üzemi gyakorlaton vesznek részt. Az üzemi gyakorlat ideje 

alatt kötelesek heti 6 órában oktató munkát végezni. 

Kimondta a rendelet azt is, hogy az 1954/55-ös tanév kezdetére a Budapesti Műszaki Egyetemen 

Pedagógia Tanszéket kell létrehozni. E rendelet végrehajtása azonban késett. 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi 32. sz. törvényerejű rendelete a fenti intézkedéseket 

hatályon kívül helyezte és a mérnöktanárképzés új rendszerének kialakítását a Minisztertanácsra bízta.7 

Ugyanakkor a Műszaki Tanárképző Főiskola megszüntetésével 1955-től már szervezett műszaki 

pedagógusképzés nem működött hazánkban. Ennek természetes következményeként megemelkedett - 

elsősorban a szakmunkásképző intézetekben - a pedagógiai képesítés nélkül szakmai ismereteket 

oktatók száma. Az iparitanulóiskolákba - a műszaki tantárgyakat oktatók iránti igények kielégítése 

érdekében - mind többen mentek tanítani a Pedagógiai Főiskolán végzettek közül, nemcsak közismereti 

szakos tanárok, hanem olyanok is, akik matematika vagy fizika szak mellett műszaki ismeretek és 

gyakorlatok szakon is szereztek képesítést. 

 

4. Műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanárok képzése a pedagógiai főiskolákon 

A pedagógiai főiskolákat 1948-ban hozták létre (Bereczki, 1973). Feladatuk az általános iskolák 

számára szaktanárok képzése volt. A pedagógiai főiskolákon – 1962-től Tanárképző Főiskolákon – 

1959-ben kezdték meg működésüket a Műszaki ismeretek és gyakorlatok Tanszékek: Egerben, 

Nyíregyházán, Pécsett és Szegeden. 

A tanterv az alábbiak szerint fogalmazta meg a műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanárképzés 

célját: „Olyan széleskörű műveltséggel, műszaki szemlélettel, gyakorlati készséggel rendelkező tanárok 

képzése, akik az általános iskolai ipari gyakorlati foglalkozás tanítását korszerű színvonalon tudják 

ellátni, és ezzel képesek hozzájárulni az iskola általános nevelési és képzési céljainak 

megvalósításához.”8  

A főiskolákon e szak oktatását egyszerre kezdték meg nappali és levelező tagozaton. Kezdetben a 

hallgatók ezt a szakot csak a matematika-fizika és matematika-kémia szakokkal együtt, harmadik 

                                                 

 

 

 

 
5 Strommer Béla (1978): Autószerkezettan és szerelési ismeretek I-II. Szakmunkásképzőiskolai tankönyv. Száma: 36149 I. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.  
6 Magyar Közlöny 1953. évi. 9. sz. 
7 Magyar Közlöny 1955. 99. sz. 
8 A Tanárképző Főiskolák a műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon folyó képzés tanterve és programjai. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
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szakként vehették fel. A rendkívüli hallgatói túlterhelés jelentős lemorzsolódást eredményezett, ezért 

1964-től kétszakos képzésként a műszaki szak a matematikához kapcsolódott. A matematika 

biztosította ugyanis azokat az elméleti alapokat, amelyek nélkül a műszaki tárgyak tanítása  

lehetetlen lenne. 

A műszaki ismeretek és gyakorlatok szak 1971-75 tanévi tantervét az alábbi táblázat mutatja. 

műszaki és matematikai tárgyakat összevontan a pedagógiai és ideológiai tárgyakat részletezve 

olvashatjuk. 

 

 
 

3. ábra: Heti óraszám a szegedi Tanárképző Főiskola Matematika – Műszaki ismeretek szak  

nappali tagozatos hallgatói számára az 1971-1975 között. 
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A szak tanterve - több tantervi reform után - a „technikusabb” szemlélet felé közeledett. Az 

anyagmegmunkáló órák szám csökkent és nagyobb súlyt kaptak a műszaki rajz, gépelemek, géptan és 

az elektrotechnikai tárgyak. Ahol csak lehetett, bevezették a csoportbontást; 10-12 hallgató vett részt 

egy-egy foglalkozáson. Az oktatás hatékonyságát segítették a - tanszéken készített - oktatófilmek, 

diavetítések és gyárlátogatások. A hallgatók a nyári szakmai gyakorlatuk keretében gyakran látogattak 

üzemekbe, hogy a helyszíneken is megnézhessék mindazt, amiről tanulnak. 

Például a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola műszaki szakos hallgatói a nyári szakmai 

gyakorlatukat az első évben a Főiskolán, a második évben egy hazai termelőüzemben, a harmadik évben 

pedig a Német Demokratikus Köztársaságban, Drezdában végezték. Ezen gyakorlatok, munkaalkalmak 

kiváló lehetőséget biztosítottak az elméleti tantárgyakban szerzett tudásanyag gyakorlati alkalmazására, 

a termelő munka közvetlen megismerésére. 

A műszaki ismeretek szakos hallgatók tanulmányaik során az alábbi tantárgyakból szigorlatoztak: 

– általános-, fejlődés-, és neveléslélektan, 

– dialektikus-, és történelmi materializmus, 

– analízis, 

– algebra és számelmélet, 

– geometria, 

– technológia, 

– géptan, 

– híradástechnika. 

 

A főiskolai tanulmányok végén szakdolgozatot kellett készíteni, melynek elfogadása után az 

államvizsga tárgya a Pedagógiai ismeretek komplex számonkérése volt. 

A szegedi Juhász Gyula Főiskola matematika-műszaki ismeretek szakos tanári oklevelét a 3. sz. 

melléklet tartalmazza. 

Mivel az ipari jellegű középfokú intézmények számára 1955-től - a Műszaki Tanárképző Főiskola 

megszűntetése óta - nem képeztek műszaki pedagógusokat, ezért sok tanárképző főiskolát végzett 

műszaki szakos tanár - általános iskola helyett - középfokú ipari iskolában helyezkedett el. Egy részük 

a Műszaki Főiskolákon üzemmérnöki diplomát szerzett. Néhányan a Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán tanultak tovább Pedagógia szakon. 

 

5. Műszaki pedagógusok képzése a Budapesti Műszaki Egyetemen 

A tanárképző főiskolákon műszaki ismeretek szakon végzettek nem elégíthették ki a műszaki 

pedagógusok iránti fokozatos növekvő igényeket, amit a Ratkó-korszak gyermekeinek iskoláskorúvá 

váló nemzedékei tovább feszítettek. 

A BME-n 1961-ben alapították meg a Pedagógiai Tanszéket a műszaki pedagógusok; 

mérnöktanárok, technikustanárok pedagógiai tárgyainak oktatására és az ezekkel kapcsolatos 

kutatómunka elindítására. 

a) Az 1962-63-as tanévben indult el a gépészmérnök-tanárok nappali tagozatos képzése. A 

koncepció lényege az volt, hogy a mérnöktanárokat éppúgy képezzék, mint a tudományegyetemeken 

a közismereti szakos tanárokat, tehát hogy öt év alatt mérnöki és tanári diplomát szerezhessenek. A 

szakra jelentkező pályázóknak ugyanazon felvételi vizsgájuk volt, mint a mérnökhallgatóknak, de 

vizsgálták a pedagógusi irányultságukat is. A BME-n a mérnöktanár szak hallgatói a műszaki 

tárgyakat a többi gépészmérnök hallgatókkal együtt tanulták, a pedagógiai tárgyakat pedig külön 

oktatták a részükre. A BME Gépészmérnöki Kar nappali mérnöktanár szak tantervét az alábbi 

táblázat tartalmazza. 
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4. ábra: A BME Gépészmérnöki Kar nappali mérnöktanár szak tanterve  

1962-1967 között 

 

Szigorlatok:  Pszichológia 

  Matematika 

  Mechanika 

  Pedagógia 

  Politikai gazdaságtan 

Szakmai gyakorlat 

Szaktárgyi gyakorlat 

Tanítási gyakorlat 2 hét a 8. félévben 

Zárógyakorlat 

Tanítási gyakorlat 1 hét a 9. félévben 
 

b) 1965-ben a mérnöktanárok nappali képzése megszűnt, illetve fakultatív mérnöktanárképzéssé 

alakították át. A megszüntetés indokai között első helyen szerepelt a mérnöki gyakorlati 

foglalkozások és a pedagógiai gyakorlatok idejének összeegyeztethetetlensége. Az akkor III., illetve 

II. évfolyamon tanuló mérnöktanárszakos hallgatók úgynevezett fakultatív képzésben folytathatták 

tovább pedagógiai és pszichológiai tanulmányaikat. (Fekete, 1982.) 

 

A fakultatív képzés egy évvel később a mérnöktanár szak egyik ága lett. A fakultatív 

mérnöktanárképzésben nappali tagozaton főleg a III. évfolyamtól a mérnökhallgatók - rendszerint heti 

3–4 órában - pedagógiai és pszichológiai, valamint kapcsolt tantárgyakat tanultak, iskolai 
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gyakorlatokon vettek részt, majd mérnöki diplomatervük megvédése után tanári államvizsgát tettek a 

10. félévben, vagy a következő tanévben. Az alábbiakban egy fakultatív mérnöktanári tanterv látható. 

(A gépészmérnöki szakmai tantárgyak összevonva láthatók.) 

 

 
 

5. ábra: BME Fakultatív mérnöktanárképzés Nappali tagozatos tanterve  

heti óraszáma (1968-1973) 

 
c) Ugyancsak az 1962-63. tanévben létesült a mérnöktanár kiegészítő levelezős szak is. Az akkori 

középfokú technikumokban - és a szakmunkásképző intézetek töredékében - a műszaki elméleti 

tantárgyakat okleveles mérnökök tanították. Tanári tevékenységük hatékonyságának emelése 

érdekében a Művelődési Minisztérium elhatározta pedagógiai képzésüket, posztgraduális úton, 

levelező tagozaton. A képzés időtartama két év volt. Ez a képzés az évtizedek során megvalósított 

korszerűsítésekkel járó kisebb-nagyobb változtatásokkal mindmáig működik, s a műszaki 

pedagógusképzés egyik alapvető, biztos formáját alkotja. A mérnöktanár szakon végzettek - a 

mérnöki oklevelük mellé - mérnöktanári oklevelet kapnak. A kiegészítő levelező mérnöktanárszak 

első tantervét az alábbi táblázatban közöljük. 
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6. ábra: BME Gépészmérnöki Kar, Levelező tagozat mérnöktanár szak tanterve  

(1963-1965) 

 

d) Az 1962-63-as tanévben bevezették a technikus tanárok képzését is. Tanulmányi idejük két tanév 

volt, s ez levelező tagozatos tanfolyami képzést jelentett a BME Pedagógiai Tanszék irányításával. 

Olyan technikusokat vettek fel hallgatónak, akiknek a Munkaügyi Minisztériumtól már korábban 

engedélyük volt arra, hogy szakmunkásképző intézetekben műszaki, szakmai elméleti tantárgyakat 

oktathassanak. A tantervekben elsősorban pedagógiai és pszichológiai tárgyak szerepeltek, 

hasonlóan a mérnöktanárszak tantervéhez. 1965-ben a 3/1965. MM számú rendelettel a technikus 

tanári szak képzési idejét két évről három évre emelték fel.9 A harmadik tanév végén a sikeres 

záróvizsgát tett hallgatók technikus tanári képesítést igazoló bizonyítványt kaptak, amely a 

tanítóképző intézeti végzettséggel egyenlő értékű képesítést igazolt, és alsó-, valamint középfokú 

                                                 

 

 

 

 
9 A művelődési miniszter rendeletei. 1965. 383. 
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oktatási-, továbbá szakmunkásképző intézetekben műszaki tantárgyak oktatására jogosított. Ez a 

képzési forma 1968-ban megszűnt.10 

6. Műszaki tanárok kombinált képzése a Budapesti Műszaki Egyetemen és a felsőfokú 

technikumokban 

A művelődésügyi miniszter 1965-ben a műszaki tantárgyakat oktatók műszaki képzettségének és 

pedagógiai felkészültségének emelésének érdekében a műszaki tanárok és technikus tanárok képzéséről 

szóló 3/1965. (VI.4.) MM számú rendeletet hozta, amit a következő évben kiegészítettek a 122/1966. 

MM számú utasítással.11 

 
a) A fenti rendelet egy Magyarországon addig nem működő tanári szakot, az ötéves képzési idejű 

nappali műszaki tanár szakot hívta életre, a BME Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Karán. A 

képzés az 1965-66-os tanévben kezdődött. A hallgatók a BME-n tett sikeres felvételi vizsga után 

három éven át (I–VI. félév) a 12/1962. sz. kormányrendelettel létesített 

– Felsőfokú Gépipari Technikum 

– Felsőfokú Gépjárműközlekedési Technikum 

– Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum 

– Felsőfokú Építőgépészeti Technikum 

– Felsőfokú Vegyészeti Gépészeti Technikum 

– Felsőfokú Könnyűipari Technikum 

– Felsőfokú Kohóipari Technikum 

– Felsőfokú Híradás- és Műszeripari Technikum 

– Felsőfokú Távközlési Technikum 

– Felsőfokú Villamosgépipari Technikum 

nappali tagozatán műszaki ismereteket tanultak.12 
 

A felsőfokú technikum tantervében előírt kötelező tantárgyakat hallgattak, gyakorlatokat 

végeztek és - az államvizsga kivételével - minden vizsgát (kollokviumok, szigorlatok) letettek. 

Ezután két évig (VII–X. félév) a BME Pedagógiai Tanszékén nappali képzésben folytattak 

pedagógiai, pszichológiai tanulmányokat és iskolai gyakorlatokon vettek részt. 

A 7. táblázat egy kombinált képzési rendszerű nappali tagozatos műszaki tanári tantervet mutat. 

A műszaki tanárképző szak hallgatói tanulmányaik befejezése után a Budapesti Műszaki 

Egyetemen államvizsgát tettek és műszaki tanári oklevelet kaptak. A műszaki tanárképző szak 

végzettjei középiskolai tanárok lettek. Az 1970-73 között végzettek oklevele egyetemi végzettséget 

tanúsít.13 

                                                 

 

 

 

 
10 Művelődési Közlöny 1972. évi 11. sz. 298. 
11 Művelődési Közlöny 1966. évi 7. sz. 120. 
12 Magyar Közlöny 1962. évi 30. sz. 264. 12/1962. sz. kormányrendelet a felsőfokú technikumokról. 
13 Művelődési Közlöny 1982. évi 20. sz. 838. vö. BME Évkönyve 1972-1973. 301. 1974, Budapest.  
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7. ábra: BME Villamosmérnöki Kar Műszaki tanárszak nappali tagozat heti óraszáma 

 

Szigorlati tantárgyak: 
– Politikai gazdaságtan 

– Matematika 

– Elektrotechnika 

– Pszichológia 

Államvizsga tantárgyak: 
– Didaktika 

– Neveléstörténet 

– Neveléselmélet 

– Szakdolgozat 

 

Ezen a szakon 1973–74-ben végzett az utolsó évfolyam. Egy ilyen képzésben részt vett villamos 

műszaki tanári oklevelet tartalmaz a 4. sz. melléklet. 
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b) A 3/1965. (VI.4.) MM számú rendelettel létesült a BME-n a kiegészítő levelező tagozatos műszaki 

tanár szak is.14 A hallgatók a BME-n két éven át folytatott tanulmányok után műszaki tanári képesítést 

szereztek. Erre a szakra a már oktatói állásban lévő felsőfokú technikumot, később műszaki főiskolát 

végzett szaktechnikusok, illetve üzemmérnökök iratkozhattak be, így szerezvén meg a szakmai 

ismeretek mellé a szükséges pedagógiai felkészültséget is. 

A levelező tagozaton a képesítés egyetemi végzettséget jelentő, műszaki tanári oklevél, amely a 

középfokú oktatási intézményekben szakmai elméleti tantárgyak tanítására jogosított.15 Ez a képzési 

forma a BME-n az 1970-es évek elején fokozatosan megszűnt. 

A BME-n működő Pedagógiai Tanszéket 1971-ben Tanárképző és Pedagógiai Intézetté 

szervezték át. A BME 1972–73-as évkönyvének tanúsága szerint azzal a feladattal, hogy a műszaki 

pedagógusok képzését új és jobb tantervek, programok, jegyzetek készítésével, különösen pedig a 

módszertani oktatás korszerűsítésével magasabb színvonalra emelje. Feladatul kapta a műszaki 

pedagógusképzés szolgálatában álló tudományos kutatások szervezését és fejlesztését, valamint, hogy 

elvi és gyakorlati segítséget nyújtson a műszaki főiskolákon újonnan alakult pedagógiai tanszékek 

munkájához.16 

 

7. Műszaki tanárok és műszaki szakoktatók képzése műszaki főiskolákon 

A középfokú oktatás expanziója, ezen belül a szakközépiskolai oktatás bővülésének következtében 

a műszaki tanárok iránti igény feszítően növekedett az 1970-es években. A szakmunkásképző 

intézmények és az ipari szakközépiskolák tantestületeinek műszaki munkaközösségei képesítésük 

tekintetében meglehetősen széles skálán mozogtak. A szakmai elméleti és a gyakorlati  

tantárgyak oktatói között egyaránt találhattunk okleveles mérnököket, technikusokat és levelező  

tagozaton - szakmunkások szakközépiskolájában - érettségizett szakmunkásokat, zömmel pedagógiai  

képesítés nélkül. 

A vegyes összetételből eredő belső feszültségeket fokozta a többnyire pedagógiai képesítéssel nem 

rendelkező műszaki tárgyakat oktatók - mérnökpótlék, műszaki pótlék - címen megemelt fizetése. 

Közülük számosan osztályfőnökök is voltak, sőt a szakmunkásképző intézményekben gyakori volt a 

csupán technikus végzettséggel rendelkező osztályfőnök is. 

Az áldatlan állapot megváltoztatására, a szakképzés színvonalának emelése érdekében, a már 

működő három év alatt üzemmérnököket képző műszaki főiskolákon kívánta megoldani a Művelődési 

Minisztérium a műszaki tanárok szakosított képzését. 

A 3/1972. (IV.27.) MM. sz. rendelet szerint a „kijelölt műszaki felsőoktatási intézményekben a 

szakközépiskolák és szakmunkásképző intézetek szakmai elméleti tantárgyainak oktatására műszaki 

tanárokat, szakmai gyakorlati tantárgyainak oktatására pedig műszaki oktatókat kell képezni.”17 

 

a) Az alábbiakban felsorolt műszaki főiskolákon a megjelölt szakirányú műszaki tanárok képzése folyt: 

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Budapest    Gépipari műszaki tanár 

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Bp.        Villamosipari műszaki tanár 

Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pécs                Építőipari műszaki tanár 

NME Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar Dunaújváros                Gépipari műszaki tanár 

Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr           Közlekedési műszaki tanár 

                                                 

 

 

 

 
14 A művelődési miniszter rendeletei. 1965. 383. (1) bek. 
15 Művelődési Közlöny 1985. évi 16. sz. 8002/1985. MM sz. tájékoztató. 
16 A BME évkönyve 1972-73. 1974. BME, Budapest. 
17 A z oktatási miniszter rendeletei 197072. 1019. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1972. 
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Az első négy műszaki főiskolán 1970-ben alapítottak pedagógiai tanszéket, Győrött pedig a KTMF 

új szervezeti felépítésekor önálló Műszaki Tanárképző Osztályt hoztak létre.18 ezzel megteremtődött a 

lehetőség a műszaki pedagógusképzés országossá válásához. 

A műszaki tanárok képzési ideje nappali tagozaton 4 tanév, esti és levelező tagozaton pedig 4,5 tanév 

volt. Az általunk vizsgált időszak végéig a Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző és Pedagógiai 

Intézetében a végzett üzemmérnökök számára kiegészítő levelező műszaki tanárképzés könnyűipari és 

vegyipari szakokon folyt, ahol a műszaki főiskolákon nem volt műszaki tanárképzés. 

A végzettek üzemmérnöki diplomájuk mellé - másoddiplomaként műszaki tanári oklevelet kaptak. 

A Bánki Donát Műszak Főiskola nappali műszaki tanári szak tanterve, tantárgyainak csoportosított 

és százalékos megoszlása az alábbi táblázatban látható. 

 

 
 

8. ábra Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszakitanárszak  

nappali tagozat heti óraszáma (1972-1976) 

 

Termelési gyakorlat: I. Szakmai gyakorlat  4 hét 

   II. Pedagógiai gyakorlat 4 hét 

Szigorlatok:     Államvizsga: 

1. Matematika    1. Neveléselmélet, didaktika 

2. Filozófia    2. Közlekedési ismeretek, Módszertan 

3. Mechanika    3. Gépjárműismeret módszertana 

4. Politikai gazdaságtan 

5. Pszichológia 

                                                 

 

 

 

 
18 A Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Műszaki Tanárképző Osztály létesítésére az oktatási miniszter 

541818/1975 (Xi.29.) sz. leirata. 
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A műszaki főiskolákon mind a nappali, mind a levelező tagozaton végzett műszaki tanárok további 

egy féléves kiegészítő képzést követően, az államvizsga letételével üzemmérnöki diplomát 

szerezhettek. 

 

b) A műszaki oktatók képzésére a fenti intézményekben esti és levelező tagozatos oktatást 

szerveztek.19 A tanulmányi idő 1,5 tanév volt. Sikeres államvizsga után műszaki oktatói oklevelet 

kaptak, amely a tanítóképző intézeti oklevéllel egyenértékű végzettséget tanúsít és 

szakmunkásképző intézetekben és szakközépiskolákban szakmai gyakorlati tantárgyak oktatására 

képesített. 

 

Az 1971-72- tanévben érvényes tantervet az alábbi táblázat mutatja. 
 

 
 

9. ábra Műszaki oktató szak levelező tagozat tanterve 1972 

 

Államvizsga:     A tantárgyak %-os megoszlása 

1. Neveléselmélet   Pedagógiai tárgyak 132 óra 47 % 

2. Didaktika    Ideológiai tárgyak   56 óra 19 % 

3. A gyakorlati oktatás módszertana Közismereti tárgyak 100 óra 34 % 

  

 Összesen: 288 óra 100% 

 

  

                                                 

 

 

 

 
19 A z oktatási miniszter rendeletei 197072. 1019. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1972. 
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c) A műszaki tanárképzés helyzete az 1970-es években: 

Az évtized közepén a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán vizsgálták a műszaki tanárképzés 

helyzetét. A felmérés kiterjedt a képzés tartalma mellett a tanárok elhelyezkedési lehetőségeire, 

munkahelyi beválásukra, megbecsültségükre és a beiskolázás nehézségeire. A vizsgálat eredménye 

szerint a műszaki tanárok mintegy 200 órával több műszaki képzésben részesültek, mint az 

üzemmérnökök. Ehhez jött még a jelentős óraszámban tanult három műszaki tantárgy tanításának 

módszertana. E két tényező meggyőzően bizonyította, hogy a diploma megszerzésekor a műszaki 

tanárok teljes mértékben birtokolják az üzemmérnöki ismereteket. 

Tanárként történő elhelyezkedésüket felmérve kiderült, hogy a végzettek jelentős része nem 

kapott pedagógusállást, miközben a főiskolán végzett üzemmérnökök közül számosan tanári 

állásban helyezkedtek el. Egyes munkáltatók szakmai, műszaki tantárgyak oktatására mérnököket, 

üzemmérnököket, esetenként technikusokat alkalmaztak mérnöktanárok, vagy műszaki tanárok 

helyett. A vizsgálat megállapítás szerint ennek egyik oka az igazgatók, tanácsi vezetők 

tájékozatlansága, másik oka pedig az, hogy a pedagógiai végzettség olykor hátrányt jelentett a jól 

csengő mérnök, vagy üzemmérnök elnevezéssel szemben. (Csanády, 1983) 

Részben a fenti okok, másrészt a műszaki szakmai fejlődés követése érdekében a tanárképzéssel 

foglalkozó főiskolákon, egyetemi karokon korszerűsítették, illetve elkészítették és bevezették az új 

a tanterveket. 

 
8. Kettős diplomát adó: műszaki tanár és üzemmérnökképzés a műszaki főiskolákon 

A művelődési miniszer 8/1982. (VI.1) MM sz. rendelete meghatározta a műszaki tanárok és a 

műszaki szakoktatók képzésének új módozatait.20 

a) Az új műszaki tanári tantervekben ugyanazok a tantárgyak szerepeltek - a pedagógiai stúdiumok 

mellett - amelyek az üzemmérnöki tantervekben is. De megtalálhatók voltak - a felsőoktatás 

korszerűsítésének szellemében - olyan közművelődési tantárgyak is, melyek ismerete a kor 

értelmiségétől elvárhatók: szociológia, művelődéspolitika, állampolgári és jogi ismeretek… 

A korábbiakkal szemben jelentős változás, hogy a műszaki tanárképzésben részt vevő hallgatók 

a sikeres államvizsgát követően műszaki tanári és üzemmérnöki oklevelet kaptak. Az oklevél 

főiskolai végzettséget tanúsít és szakmunkásképző iskolákban, valamint szakközépiskolákban 

szakmai elméleti tantárgyak oktatására, továbbá üzemmérnöki munkakörök betöltésére jogosított. 

Ez a változás jól megragadható a képzési cél módosulásában is. Például, a közlekedési műszaki tanár 

és üzemmérnök szak új képzési célja a Közlekedési és Távközlési Műszaki főiskolán: 

„A közlekedési ágazat oktatási és oktatásszervezési feladatainak ellátására szakmailag, 

pedagógiailag, erkölcsileg és világnézetileg jól felkészült pedagógusok képzése. Ez egyaránt 

magába foglalja a közoktatás keretében és az üzemekben folyó szakmai képzés és továbbképzés 

feladataira történő felkészítést. 

A hallgatók tanulmányaik során – az autógépész üzemmérnöki szak követelményei szerint – 

felkészülnek üzemmérnöki feladatok ellátására is. E többirányú képzési cél szükségessé teszi, hogy 

a műszaki tanárok személyiségében olyan egységbe ötvöződjön a társadalmi-, természettudományi 

és műszaki műveltség, amely alkalmassá teszi őket az értelmiség társadalmi feladatainak 

megoldásában való alkotó közreműködésre.”21  

 

Államvizsga tantárgyak: 
1. Pedagógia, Neveléselmélet, Didaktika 

2. Módszertan 

3. Gépjárműszerkezetek (motorok és fenntartás) 

                                                 

 

 

 

 
20 8/1982. (VI.1) MM sz. rendelet Művelődési Közlöny 1982. évi 13. sz. 599. 
21 KTM műszaki tanári szak tanterve és tantárgyprogramjai, Győr, 1984. és Dr. Szekeres Tamás (1980): Közlekedési műszaki 

tanárképzés és szakemberigény. In: Felsőoktatási Szemle, 1980/1. 36. 
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b) Kiegészítő képzés keretében műszaki tanári képesítést az üzemmérnöki oklevéllel rendelkezők 

szerezhettek nappali tagozaton 1 tanév alatt, levelező tagozaton pedig 2 év alatt. 

 

Államvizsga tantárgyak: 
1. Neveléselmélet 

2. Didaktika 

3. Módszertan 

 

9. Műszaki szakoktatók főiskolai szintű képzése 

A szakmai gyakorlatokat oktatók képzési színvonalának emelése érdekében - a 8/1982. (VII.1.) MM 

sz. rendelet szerint - bevezetésre került a műszaki szakoktatók hároméves képzése.22  

A képzés levelező tagozaton folyt; a BME-n, az NME-en és a kijelölt műszaki főiskolákon, az alábbi 

szakmacsoportokban: 

– építőipari 

– gépipari; 

– közlekedési; 

– vegyipari és 

– könnyűipari. 

 

A műszaki szakoktatói szakra azok pályázhattak, akik szakközépiskolai, illetve középfokú 

technikusi oklevéllel, vagy érettségivel és szakmunkásbizonyítvánnyal, továbbá legalább kétéves 

oktató, vagy szakmunkásgyakorlattal rendelkeztek. 

A sikeres államvizsga után a hallgatók főiskolai végzettséget tanúsító oklevelet kaptak, ami 

szakmunkásképző iskolákban, szakközépiskolákban szakmai gyakorlati tantárgyak oktatására 

jogosította őket. 

A korábban háromféléves képzésben részt vett műszaki oktatók számára levelező tagozatos, 

háromféléves kiegészítő képzést szerveztek gépipari, közlekedési, vegyipari és könnyűipari 

szakmacsoportokban. E kiegészítő képzésre azok a műszaki oktatók jelentkezhettek, akik a 3/1972. MM 

sz. rendelet 3 §-a (3) bekezdésének megfelelően - tanítóképző intézeti oklevéllel egyenértékű - 

végzettséggel rendelkeztek és az adott időszakban is szakoktatói tevékenységet folytattak. Azok, akik 

tanulmányaikat - a kiegészítő képzés keretében - sikeres államvizsgával befejezték, főiskolai 

végzettséget tanúsító szakoktatási oklevelet kaptak. 

 

A tantágycsoportonkénti óraszámokat és azok %-os arányait az alábbi táblázat tartalmazza. 
1. táblázat: Tantárgycsoportonkénti óraszámok és azok %-os arányai. 

 

Tantágycsoportok óra % 

szakmai tantárgya 152 52,8 

ideológiai tantárgyak 40 13,8 

pedagógiai tantárgyak 72 25,1 

közismereti tantárgyak 24 8,3 

összesen: 288 100,00 

 
  

                                                 

 

 

 

 
22 8/1982. (VI.1) MM sz. rendelet Művelődési Közlöny 1982. évi 13. sz. 599. 
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Összegzés 

Benedek szerint „…a szocialista iparfejlesztés kezdeti szakaszában az általános és szakmai képzés 

vagy egymást váltotta, vagy éppen egymástól függetlenül folyt. E sajátos kettősség jellemezte a 

rendszerváltást megelőző évtizedek szakképzésfejlődéstörténetét.” (Benedek, 1986, 7.) 

Annak ellenére, hogy az általunk vizsgált időszak ideológiai determináltságú neveléstudománya 

jelentős impulzusokat kapott a szovjet irányvonalat követni szándékozó hazai oktatáspolitikától, az 

1950-es és 1960-as évek szakképzésfejlesztése mai szemmel erőltetettnek és a tényleges pedagógiai 

gyakorlat által szerényen támogatottnak tekinthető. Az 1970-es és 1980-as évek eredményeit a puha 

diktatúra és a Kádár-korszak „gulyás-szocializmusának” tükrében is csak egy tágabb, neveléstörténeti, 

illetve kultúrtörténeti és művelődéstörténeti kontextusban értelmezhetjük. Az általunk vizsgált 

képzések tartalmaiba és struktúráiba csak kisebb-nagyobb késéssel kerültek be egyrészt az új műszaki 

tudományos, másrészt a korszerű pedagógiai-didaktikai ismeretek. 

A műszaki pedagógusképzés története rendszerváltozás körüli időszakának kritikai elemzése, 

és a konstruktív innovációs kísérletekhez kapcsolódó átalakításának vizsgálata már egy másik, 

újabb dolgozat tárgya (lehet). 
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THE HISTORY OF TECHNICAL TEACHER TRAINING BETWEEN 1950 AND 1990 

AS THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF THE RECENT PAST 

 

Summary 

In the time period studied, socialist industrial development in Hungary required the mass training of 

technical experts, one prerequisite of which was the launching of technical teacher education. 

The different levels of secondary and tertiary technical training, from secondary vocational training 

through post-secondary technician to engineering training, are similar in certain aspects yet more 

different in others. A new generation of young professionals, (who, in addition, were also faithful to the 

[Socialist Workers’] Party) had to be trained in hitherto non-existent, and almost without exception, 

newly established types of institutions on both secondary and tertiary levels, such as industrial 

vocational training institutes, polytechnics, post-secondary technical schools, engineering schools, 

engineering teacher training institutes, technical colleges and technical universities. 

The object of our research is to examine the structure of these newly institutions and the training 

provided in them; a historiographical review of the history of vocational education based on the 

resources available to us: the relevant literature, university yearbooks and training programmes. 

 

Keywords: technical teacher training, secondary and tertiary technical training, secondary vocational 

training, technical teacher education 
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3. sz. melléklet 
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Summary 

In Hollókő, several developments have taken place in recent years, including the establishment of 

the ‘Hollókő, the living village’ brand. In our study, we seek the answer to the question of how and by 

what means the brand helps or hinders the processes of innovation, to what extent it contributes to the 

development of the key tourist destination or to the shaping of the product curve. We examine the 

relationship between the brand, communication and marketing activities, which in the case of Hollókő 

is closely connected. 

At the research site, we conducted interviews with local decision-makers, communication and 

marketing professionals, as well as local entrepreneurs in order to find out what processes resulted in a 

great deal of development and renewal. 

 

Keywords: world heritage, brand, living village, communication, tourism 

 

 

1. Introduction 

Hollókő – a well–known tourist destination in Hungary and worldwide – is located in Nógrád 

County, 100 km from Budapest. The village of typical Palóc ethnicity has traces of an ancient large-

family settlement. The village is originally built in rows, with one or more houses on narrow short plots. 

The village came to the attention of the architectural profession in 1954, and in the early 1960s an 

ethnographic and technical survey of the village and the restoration of its monuments began. In the 

1970s, the folk architecture of Hollókő was gradually protected, and in 1977 the entire area of the Old 

Village and its natural landscape, the narrow-plot enclosures, the castle hill and the pasture with its fruit 

trees were declared a protected landscape area.  

On 12 November 1986, the site was recommended for World Heritage protection by the site's 

conservation inspectors, representing the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), 

on the basis of the selection criteria set by UNESCO (ICOMOS report, 1987). The conservation work, 

which began in the 1960s, has borne fruit. Among others, Dr. András Román and Ferenc Mendele have 

been instrumental in preserving the character of the settlement and in winning the title. Their work was 

indispensable not only at the beginning of the conservation work, but also decades later, in the 

development of the management plans (2004, 2017). 

The management plan for Hollókő, published in 2017, shows that the UNESCO World Heritage 

Committee finally inscribed Hollókő-Ófalu and its surroundings on the World Heritage List on 11 

December 1987, the first Hungarian site to do so, under the identification number HU-401rev. Part of 

Kossuth Lajos Road and Dózsa György Road, the whole of Petőfi Sándor Road, Hollókő Castle and the 

surrounding 141-hectare landscape conservation area were given special protection. In the core area 

there are 67 listed houses, built in the Palóc tradition after the last great fire in 1909, which destroyed 

everything in the first half of the 20th century. 

 



 

112 

 

Dezső Kovács and Melinda Molnár described in detail the characteristics of the settlement. The 

Palóc architecture is characterised by a strong stone base on which whitewashed adobe walls were built. 

The adobe bricks and the low doors and windows provide great insulation for the three-partitioned 

houses ('clean room', kitchen, pantry). The gable roof and porch, which runs along the walls, are 

characteristic. Carvings on the gables of the roofs show the year the house was built and the owner's 

initials, but there are also motifs of the sun, moon and cross. The centre of the World Heritage  

Site is the church with the tower, which is a symbol intertwined with the name of Hollókő  

(Kovács-Molnár, 2000).  

The aforementioned 2014 baseline document shows that the protected landscape area is home to a 

significant number of traditional grape, pear and apple tree varieties. The old, uncultivated, traditional 

vines and fruit trees, which are several decades old, still fill countless chambers (Baseline  

Document 2014). 

The Old Village of Hollókő was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1987. The village 

was awarded this title for its folk architecture, the harmony of the built environment and the landscape, 

the preservation of its traditions and its character as a living village (Kovács - Molnár, 2000). The World 

Heritage designation has significant consequences for the destination, with hundreds, thousands, in 

some cases millions of tourists visiting the destination, leaving a significant ecological footprint. The 

brand helps economic development at local and regional level (e.g. infrastructure development to reach 

the destination). At the same time, it is important to implement a change of mindset, returning to the 

statement of the mission, which set out to solve world problems and preserve heritage. Visitors to World 

Heritage sites trace the reasons why the destination has been granted worldwide protection, looking for 

its specificity, its privileged status. This is why good governance and management is so important for 

all sites. It is important for each site to strive to protect, restore, preserve and showcase its heritage 

(Husz, 2014). 

 

 
Figure 1. The Old Village of Hollókő, before and after the pavement reconstruction 

Source: photo by Mátyás Fancsik 

 

2. Researching Hollókő 

The increased mass tourism in Hollókő began with the award of the World Heritage title. 

Interestingly enough, the interest of researchers has not been very significant in the recent period. 

Classical ethnographic data collections avoid the village, and ethnographers do not consider the village 

to be a community that keeps its traditions intact and in its original form. Research activity on the 

development of the village and its surroundings increased at a time when the values already recognised 

as a World Heritage Site were under threat and the living character of the Old Village was disappearing. 

„The village lost a large part of its population and an extremely unfavourable demographic situation 

developed.” (Farkas, 2001) 

 The research on which this study is based was also initiated in this context. The research, which 

began in 1999 and continues to the present day, is being carried out with the participation of staff from 

the Institute for Rural Development and Expert Advice at Szent István University (Kovács, 2013). The 

research led by Dezső Kovács between 1999 and 2000 was entitled "UNESCO World Heritage: blessing 
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or curse". Studies exploring the impact of tourism and World Heritage status were carried out in parallel 

in Hollókő and in the World Heritage village of Vlkolinec, Slovakia. The research was funded by CEU 

- Research Support Scheme. 

The hypotheses put forward by the research team concerned the identification of the impacts of 

tourism on the local economy, community and culture, and the environment. We are looking for answers 

to the questions of whether we can still talk about tradition and authenticity in Hollókó, how tourism 

has changed the lives of the villagers, what kind of relationships have developed between visitors and 

locals, and how sustainable the World Heritage of Hollókó is from a social, cultural and ethnographic 

point of view. Over several years of research, a variety of methods have been used. Numerous 

interviews were conducted, questionnaires were filled in, library and archival data and resources were 

collected, and participant observation was carried out on several occasions. In presenting the results, 

we will focus here only on those that relate to the relationship between tourism and traditions and 

between tourism and the local community. 

Our most recent research on Hollókő took place in 2019. We wanted to find out how the brand 

"Hollókő, the living village" helps or hinders innovation processes and how it contributes to the 

development of the priority tourist destination. We examined the relationship between the brand and 

communication and marketing activities, which are closely intertwined in the case of Hollókő.  

We conducted structured interviews with several target groups. Interviews were conducted with 

decision makers in the village (1 mayor and 4 members of the village council), marketing professionals 

(2), local entrepreneurs using the brand "Hollókő, the living village" (7) and local entrepreneurs not 

using the brand (6). In total, 20 people responded to the questions. The respondents were asked about 

the communication strategy of the municipality, its marketing activities, the motivation of visitors, the 

brand "Hollókő, the living village", its implementation, present and future. 

After the interviews were completed, a questionnaire survey was carried out among visitors to 

Hollókő on why they visited the village. During the popular summer weekends (5 occasions), 100 

questionnaires were completed. The answers were graded by the respondents using a Likert scale. In 

our research we investigated  

– whether a tourist destination needs communication activities,  

– whether World Heritage sites are a major attraction for visitors,  

– whether brand building and innovation are closely linked economic factors, 

– whether the development of a single brand helps communication processes 

– whether the attractiveness of a World Heritage site can be enhanced through appropriate 

branding. 

 

3. Does a tourist destination need communication activities? 

Respondents were unanimous in stating that the marketing activities of the municipality contribute 

to the high number of tourists. In their opinion, it is necessary for a World Heritage Site to be visible in 

electronic media, in the printed press, and billboards and citylight campaigns are also essential. They 

see a great increase in the number of tourist attractions in recent years, and, according to them, the 

attractions differentiated.  

In the case of Hollókő, it is of particular importance to identify the right target group. For there are 

certain groups that are off the table at the moment (e.g. bachelor or bachelorette parties). However, the 

opinions expressed suggest that there are segments that could be targeted. The mayor would like to see 

more promotion abroad, while the members of the board of representatives expect to see progress in the 

coming period in the areas of open-air schools, the internet and direct marketing. However, they are 

unanimous in saying that the direction is right and that those responsible for communication and 

marketing are doing an excellent job. The results of the 2016 Compass Tourism Communication 

Competition are proof of this: the "Hollókő, the Living Village" campaign won first place in the 

"Integrated Campaigns" category, and the Hollókő World Heritage Management Nonprofit Ltd. won 

the Tourism Communication Campaign of the Year prize. 

Local entrepreneurs welcome the process in Hollókő, whereby the marketing and communication 

activities are handled by a single organisation, the Hollókő World Heritage Management Nonprofit 

Ltd., owned by the Hollókő Municipality. The entrepreneurs themselves also appear on the consumer 

side, they also encounter the marketing and communication tools, thanks to the activities of the 
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municipality's managers and marketing professionals. The entrepreneurs do very little communication 

and marketing: by their own admission, this is the responsibility of the municipality. Following the 

spread of social media, these businesses have appeared on these platforms, but they are not active there, 

and even if they have a website, it is not a significant communication platform. Many prefer word-of-

mouth communication and therefore focus on the quality of services and customer care. Recently, 

following a major effort by the municipality, a positive process has started among entrepreneurs: those 

who participate in the Village Walk ticket service put 5% of their income into a common marketing 

fund, which they then donate for communication and marketing.  

Fortunately, however, there are two other companies, apart from Hollókő World Heritage 

Management Nonprofit Ltd. One is a travel agency and the other a four-star hotel. The travel agency is 

involved in numerous programmes, has an active website and Facebook channel, and organises camps, 

competitions and courses. Its activities reach an audience that does not necessarily belong to the primary 

target group of the non-profit organisation. However, it also has a large network of contacts, with 

business cards on the desks of many tour operators abroad. 

Castellum Hotel Hollókő will continue its communication and marketing activities with the help of 

professionals. They operate online and offline, most often using ETS tools. They communicate in places 

where the number of clicks and visitors can be measured, providing them with statistics and data. Social 

media platforms (e.g. Facebook, Instagram) are important communication tools. Their activities are also 

outstanding: according to Tripadvisor data and feedback, the hotel won the "Best Hotel in Hungary" 

award in 2019, while it ranked 16th in the European market. 

The question arises: how do two organisations with a huge professional background (Hollókő World 

Heritage Management Nonprofit Ltd. and Castellum Hotel Hollókő) work together? How do they help 

each other? The answer is not entirely promising. Unfortunately, the activities of the municipality and 

the hotel have not yet been fully combined, although the two organisations have cooperated in the print 

press and in the media. Further joint work and coordination would be necessary, as the visitors attracted 

to Hollókő by the hotel will dine, shop and take part in cultural events in the municipality. It can 

therefore be said that there is a consensus among the interviewees: it is hardly possible for a tourist 

destination to exist without professional communication and marketing activities. As far as Hollókő is 

concerned, it can be said that, fortunately, there are businesses and market players that are active in the 

municipality.  

Visitors to Hollókő were asked to rate on a Likert scale how much they were influenced by the 

marketing activity of the place and how much advertising they saw about it when choosing a place to 

visit. 

 
 

Figure 2. How much are you influenced by the marketing activities of the destination  

when choosing a place to visit (%)?  
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4. Are World Heritage sites a major attraction for visitors? 

At the moment, our interviewees think that the natural environment, the village lifestyle, visiting the 

castle or the cultural programmes are major attractions. However, several interviewees with decades of 

experience mentioned that these attractions have developed over the decades. In their experience, 

without the inscription on the World Heritage List, today's Hollókő, today's attractions would hardly 

exist. There is a unanimous opinion that the World Heritage designation is the reason why this small 

town has emerged from the impoverished settlements of Palócland. As they say in Hollókő, tourism has 

developed from 'salt bread to cottage cheese strudel'.  

After 11 December 1987, 'strangers' started to arrive in the village, wanting to see the first World 

Heritage village. The visitors also brought with them demands. The local women's choir welcomed the 

visitors with songs and dances, they used to be served with salt bread and in later years with bread and 

lard, and nowadays they are served with cottage cheese strudel. Over the years, more and more visitors 

have led to more and more services. It is interesting that there were hardly any local entrepreneurs from 

Hollokő, but rather the newcomers opened restaurants, gift shops and museums. The village continued 

to develop, and in 1996 the renovated castle opened to visitors, adding a new attraction to the offer. 

Thanks to the support of the Government of Hungary and the European Union, the range of attractions 

has expanded, with the creation of hiking and educational trails, the installation of new attractions and 

the opening of a bakery. Which brings us back to the poetic image: today's visitors no longer walk the 

cobbled streets with crusty bread in their hands, but with cottage cheese in their mouths. It can be seen, 

therefore, that the World Heritage designation as an attraction has attracted development and 

improvements to the municipality which have then developed into attractions in their own right. 

Most of the attractions that have developed over the years and that have grown out of the World 

Heritage designation (12) cited the desire for old memories as the primary attraction. Several visitors 

said that they came to Hollókő because they wanted to reminisce a little about their grandparents' house, 

the smells, tastes and simple old life. Experience has shown that many people visit Hollókő because 

they have been here as children with their grandparents, on class trips, and wanted to relive those 

memories, to visit the places they once knew with their own children. 

The second most cited attraction among interviewees was still the World Heritage title. A total of 7 

people said that this was the reason why visitors come to Hollókő. They said that they found that it was 

mainly the UNESCO title that put Hollókő in the book of foreign visitors. For visitors from the Far 

East, it is already common to visit World Heritage sites, and they make a trip to visit these sites, either 

to Aggtelek, Tokaj and then Hortobágy from Hollókő, or to the north to visit Banská Bystrica, Vlkolinec 

and Krakow.  

Cultural events are a major attraction. An old slogan says that Hollókő is the capital of Easter. This 

is the municipality's most important event, the Easter Festival. The town of just 330 inhabitants 

welcomes 15-20,000 visitors over the four days of the festival (Good Friday, Good Saturday, Easter 

Sunday and Easter Monday). This event is undoubtedly a major event in the annual plans of the 

municipality and its entrepreneurs. However, it is not just one event organised by the aforementioned 

Hollókő World Heritage Management Non-profit Ltd. Almost every month, it entices visitors with a 

colourful and varied programme. They mainly organise events that build on traditions (e.g. Harvest 

Festival, St. Stephen's Day) and events linked to religious festivals (e.g. Pentecost events, St. Martin's 

Day event). In terms of communication and marketing activities, the Easter Festival of Hollókő is the 

most advertised event, with the use of online tools, as well as billboards and cityline posters. The other 

events are preceded by PR articles usually in Nők Lapja and online platforms. 

Nature is also an important attraction, with many people coming here on the Blue Hiking Trail that 

runs through the village, or to walk the 4 nature trails that criss-cross the Hollókő Landscape Protection 

Area, or the green paths of the Cserhát Nature Park. Among the natural attractions are the surrounding 

hills, with beautiful views of the Cserhát hills, with a variety of flora and fauna, and the reproduction 

of the former pastures with traditional woodland. In traditional pastures, a fruit tree usually provided 

shade for the shepherd while he looked after the flock. Hence the high regard for fruit trees. In Hollókő, 

there are several fruit trees that sprouted from their seeds decades ago. These are of countless varieties, 

some of which are still bearing fruit without artificial breeding. 
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More and more visitors come to the village just to visit the castle. András Kacsics' legacy stands 

guard over the small village, perched on a rocky outcrop with a beautiful view. After 30 years of 

renovation, the castle was opened to visitors in 1996, and since then the number of visitors has been 

steadily increasing. In the last few years, the castle has been renovated and new attractions and 

exhibition areas have been opened. Thanks to these improvements and the promotional campaigns of 

the National Castle and National Castle Programme, the popularity of the country's castles and 

fortresses is growing. Hollókő has also seen a significant increase in visitor numbers and demand for 

attractions. 

The latest attraction in Hollókő is the four-star Castellum Hotel Hollókő, which opened in 2016. 

Demand for a wellness hotel in the municipality has been apparent since the mid-2000s. As the number 

of visitors to wellness hotels is growing, there was a need for a new player to enter the market. Prior to 

the construction of the hotel, private accommodation and holiday homes were available for visitors 

wishing to stay. These operators feared serious competition when the hotel was built, but they are 

targeting completely different groups and therefore coexist perfectly, and the number of nights spent at 

small operators has not decreased with the arrival of the new operator. The hotel offers high standards, 

with professional, highly qualified staff. The hotel has brought a new, affluent target group to the 

municipality, more affluent people have appeared; and there is now the possibility to organise corporate 

events in the hotel and thus in the municipality.  

There is also a player in the service market of Hollókő that could soon become an attraction in its 

own right. Just a year and a half ago, the Hollóköves Bistro opened its doors. It offers dishes similar to 

the fine-dining that is gaining ground in Hungary. The restaurant offers a metropolitan standard in terms 

of quality and appearance, but it has to adapt its pricing and the quantity of food to its target audience. 

There is no doubt that with the right management, the bistro will become a potential attraction in the 

years to come. Many of the interviewees have also seen an increase in the number of people returning 

to this special place. 

 

Visitors were asked how much the World Heritage designation influenced their choice of destination. 

 

 
 

Figure 3. How much does the World Heritage label play a role in your trips?  
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5. Are brand building and innovation closely linked economic factors?  

How was the brand "Hollókő, the living village" created and what was the process? In the second 

half of the 2000s, Hollókő's product curve reached a peak. Entrepreneurs and professionals sensed that 

changes were needed. Visitor numbers were stagnating, developments were stagnating, the Old Village 

Road and the condition of the private houses under World Heritage protection were deteriorating. It has 

become clear that unless change occurs, the product curve will shift towards decline. At the last moment, 

this was stopped. Thanks to Hungarian and European Union funding, a number of developments worth 

billions of forints have been launched in the village, which has started to regenerate the village.  

These grants have completely changed the supply market in Hollókő. Among other things, nature 

trails have been created; many farmhouses in the Old Village have been bought up and renovated; the 

pavement in the Old Village has been completely replaced; improvements have been made to the castle 

and the four-star hotel has also emerged. The improvements have led to a number of innovative 

solutions, including interactive signage to guide visitors along the trails, and new ways to enhance the 

experience with smart devices. In several museums, interactive panels, videos and audiovisual 

equipment have been installed. The hotel investment has also brought a number of new features to the 

village, filling the need for wellness services and an elegant restaurant. 

Two of the tenders included an amount for communication and marketing tools: the Castellum Hotel 

Hollókő and the "Try your luck in Hollókő" tender. In both cases, brand building, image design and 

brand introduction were important, as they were not available on the market before. 

 

 
Figure 4. Hollókő, the living village logo 

Source: Management Plan 

 

Of all the developments in recent years, it was the "Try your luck in Hollókő!" project that brought 

the biggest changes and further improvements. One of the most spectacular parts of the competition 

was the creation of the logo and the corporate identity. 

The logo was created by Peter K., Head of Marketing and Robin Design. According to Gábor B., 

the company's manager, they wanted to create a unique image and logo, one that could then mutate in 

different ways. To create the logo, he wanted to use attributes and landmarks from Hollókő, so he did 

some research. The result was the logo you see above. The logo was inspired by the work of Ferenc 

Kelemen, a master woodcarver from Hollókő, who carved what are known as openwork images, i.e. he 

carved the images by carving a board. 
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Figure 5. Work of woodcarver Ferenc Kelemen 

Source: photo by Mátyás Fancsik 

 

The logo is therefore based on the work of the master 

woodcarvers. According to the graphic designer, he 

wanted to include several symbols of Hollókő in the logo, 

including the church, the raven, the couple in folk costume 

and the cross-stitch embroidery. The cross-stitch 

embroidery in the logo, which appears in the Raven Stone 

inscription, was inspired by the handiwork of a local aunt, 

evoking the typical Palóc embroidery technique, while the 

red colour of the logo is a reference to the colour of 

traditional Palóc embroidery. The cross-stitch embroidery 

in the logo has become the basis of the image, which has 

undergone many mutations over the years: in the 

appearance of events, the design of the Faluséta logo, on 

souvenirs, in communication and many other places.  

 

It can be said that the investments and developments 

made have become known through the use of the logo and 

the image created. A creatively used communication element contributes greatly to a unified image, as 

people will remember Hollókő and the beautiful experiences they had there when they see the logo. The 

link between the logo and innovation is unquestionable. It is also important that once a logo has been 

established, it should be developed further, and not a completely new image should be created by the 

experts for new applications. The Robin Design studio is very creative with its logo. There is an example 

for it: 

 

 
 

Figure 7. image mutation 3# 

Source:Robin Design Facebook page 

  

Visitors to Hollókő were also asked if they had seen the "Hollókő, the living village" logo before 

arriving in the village. Out of 100 people, 19 had not yet encountered the logo. Respondents who had 

been at the end of their visit mentioned that they had "come across" the logo in many places in the 

village: on souvenirs, information leaflets and signs, restaurant menus and even on the manhole covers.  
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Figure 8. Did you like the brand?  

 

6. The living village brand 

The brand has a strong slogan: "Hollókő, the living village". In creating the brand, it was important 

to create a slogan that is catchy and highlights the innovations and developments that have taken place. 

The name "living village" was a good choice because in the 2000s, more and more people moved out 

of the World Heritage village area and more and more houses became uninhabitable. The end of these 

processes was in danger of becoming a skansen. However, the Municipality of Hollókő launched a great 

programme, converting some of the properties it had bought into public housing, thus providing an 

opportunity for colleagues from other municipalities to move to Hollókő, the Old Village.  

Thanks to an excellent idea, the return of life to the village has been further enhanced, with animals 

moving into the municipal areas. Lambs and poultry filled the empty courtyards, bringing great joy to 

visitors. Another process that brought the Old Village to life was the "Try your luck in Hollókő" 

competition. This involved the purchase and renovation of several unoccupied and unused dilapidated 

houses. These houses were used to house attractions (e.g. dance hall, bakery, cheese workshop), 

covering market segments that were not present in the municipality.  

After the brand was created, the slogan was created, which faithfully reflected the village, as life had 

returned to the Old Village. The slogan was not just an empty phrase, there was content behind it. Mayor 

Csaba Sz. welcomed the slogan, as it is necessary to live up to it, to work day by day to prevent the 

village from becoming a skanzen. 

The brand has completely changed the communication and marketing of the municipality. The 

village has been given a coherent and professional image, a youthful and sophisticated brand. The image 

became complex and coherent, allowing targeted campaigns to be launched. The unification was a very 

important element, as before, the publications, which were updated from year to year, were always in a 

different format, the posters for events did not follow a uniform template, and the communication and 

marketing activities were ad hoc. The strategic decision to opt for quality tourism rather than mass 

tourism was a long time coming.  

Elements of the brand are everywhere, from canal covers to city billboards. A special place in the 

life of the brand is the 'Threshold' Information Office, which can be seen as a brand store for the 

municipality and the brand. When you enter the office, the brand is reflected in the information 

brochures, souvenirs and furnishings, and employees are also waiting for you in branded T-shirts. 

A unified presence is therefore a major contribution to the emergence of a new, solvent target 

audience. Thanks to the improvements, visitors who sit on the bench and eat their snacks brought from 

home are increasingly being replaced by a target audience that visits wellness hotels, dines in elegant 

restaurants and is not scared off by the 900 forint price of a fridge magnet. Reaching this target group 
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has been helped a lot by unification and communication activities, completely changing the composition 

of visitors. 

The brand "Hollókő, the living village" has undoubtedly made a big difference in the World Heritage 

village. As has already been said, the locals want to adapt to this, not just give the appearance of doing 

so, but to live up to it, given that the age pyramid raises some concern for the next 15-20 years of the 

village. More than 50% of the inhabitants of this municipality of just 330 inhabitants are retired and 

over 70 years old. The slogan is therefore also a challenge for the local population: the town must not 

be allowed to become depopulated, die out, or become a skanzen. 

 

7. Summary 

We looked at the extent to which brand and innovation are linked. Hollókő has seen a number of 

developments in recent years, with billions of forints of funding coming to the municipality. These have 

included a new brand and a new image. A brand has been created which has since become fully 

intertwined with the settlement. The brand "Hollókő, the living village" has won recognition from both 

professionals and visitors, and its widespread use means that all visitors encounter it. The brand is a 

major contributor to the visibility of the World Heritage Site in the communication and marketing 

activities of destinations.  

In Hollókő, professionalism must continue. The management of the village is a model for the 

municipalities of Torockó and Vlkolinec, among others, and their representatives have already 

recognised the way forward and would follow the professional work they have learned in developing 

their own sites.  

The example of Hollokó is a good example to follow, and has been outstanding in brand building. It 

has been able to innovate on a massive scale and has moved from decline to rise. This is how Hollókő, 

the living village, can survive. 
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Összefoglaló 

A 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország területén a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) volt hivatott a kistelepülések fejlesztésére. Az operatív program küldetése, 

hogy a hátrányos helyzetű és leszakadó tendenciákat mutató térségeket és településeket megsegítse, 

erőforrásaikat kiaknázza és potenciáljukat fejlessze. A cél elérése érdekében a térségi 

gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás növelése jelentett prioritást.  

A tanulmány célja Magyarország uniós forrásokból való területfejlesztési lehetőségeinek 

összehasonlítása, valamint következtetések megfogalmazása a területfejlesztési lehetőségek 

optimalizálása érdekében. 

A 2021-2027-es programozási időszakban is megjelennek a korábban TOP által allokált források, 

azonban immár a megújult Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszon (TOP Plusz) 

keresztül kerülnek allokálásra. A hatékony és eredményes forrásfelhasználás alapjának elengedhetetlen 

feltétele a jól működő intézményrendszer. A TOP Plusz felépítésében átvette a TOP struktúráját és épít 

a tapasztalataira. A két program között jelentős változás nem ment végbe, célrendszerük, 

intézményrendszerük és eszközrendszerük lényegében megegyezik, ez pedig megalapozza az operatív 

program hatékonyságát.  

A 2021-2027-es programozási időszakban a TOP Plusz finanszírozása mellett egy új forrás 

támogatásai is megjelennek a településfejlesztés területén. Az új forrást a COVID-19 járvány hatására 

létrehozott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) támogatásai biztosítják.  

Magyarország elképzelése szerint a kistelepülések felzárkóztatásának fontos szerepet kell kapnia az 

eszköz támogatásainak allokálásában. A tanulmány rávilágít arra, hogy a TOP Plusszal ellentétben a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében kihívásként jelenik meg az intézményrendszer 

kiépítése, amely a források hatékony és eredményes allokálásának alapjául szolgál. Fontos kiemelni, 

hogy az országnak nem volt hasonló eszköze a megelőző programozási időszakban, így nincsen 

kiépített cél, eszköz és intézményrendszere. Ebből következik az is, hogy nincsenek megelőző 

tapasztalatok sem, amelyek iránymutatásként szolgálhatnának a kialakításban.  

 

Kulcsszavak: EU, Magyarország, településfejlesztés, uniós támogatások, forrásallokáció, 

intézményrendszer  

 

1. Az uniós források allokációja a településfejlesztésben 2020-ig 

 

1.1. Terület és településfejlesztési lehetőségek Magyarországon 2020 előtt 

A településfejlesztés forrásai rendkívül sokfélék lehetnek. A legalapvetőbb forrásként az 

önkormányzatok saját pénzeszközei jelennek meg, azonban ezek rendszerint szűkösen állnak csak 

rendelkezésre. Meghatározóbb lehetőségként jelentkeznek a hazai és európai uniós pályázatokon 

elnyerhető támogatások. Ezek közé sorolható a hazai Magyar Falu Program, az uniós forrást allokáló 
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Vidékfejlesztési Program és a talán legjelentősebb Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 

(Kökényesi és Madaras, 2002). 

Magyarországon 2014-2020 között 10 operatív program került meghatározásra, amelyekben az 

ország előirányozta, hogy az Uniótól kapott támogatásokat milyen célterületek mentén kívánja 

allokálni. A 2014-2020-as programozási időszakban működő operatív programok közül a települések 

fejlesztésének legnagyobb hányadát a TOP volt hivatott elvégezni. Az operatív programok 

eszközrendszerén belül a TOP a hazai társfinanszírozással mintegy 12 000 milliárd forintnyi fejlesztési 

forrással támogatta a kevésbé fejlett régiókat (Magyarország kormánya, 2015). Az operatív program 

támogatásainak nagyobb hányadát, 87,4%-át az Európai Regionális Fejlesztési Alap  

garantálta, míg 12,6%-a az Európai Szociális Alap finanszírozásából valósult meg (Nemzetgazdasági  

Minisztérium, 2014). 

A TOP célrendszerének küldetése, hogy forrásaival támogassa az ország hátrányos helyzetű 

megyéit, térségeit és településeit. Az operatív program arra a logikára épít, miszerint a hátrányos 

helyzetű településeknek van potenciáljuk, viszont kiaknázásához nem rendelkeznek kellő forrással. Így 

a TOP forrásai támogatják a meglévő kiaknázatlan potenciálok kiaknázását. A térségi 

gazdaságfejlesztésen túl kiemelt szerepet kap még a foglalkoztatás növelése. A források 

kedvezményezettjeként elsősorban az kistelepülések önkormányzatai jelennek meg. Az operatív 

program az ő fejlesztéseihez biztosít kiemelten kedvező, sokszor 100%-os vissza nem térítendő 

forrásokat a város- és településfejlesztési akcióik támogatásával (Magyar Államkincstár, 2014). 

Az operatív program két nagyobb fejlesztéspolitikai célt fogalmazott meg. Az első a gazdaság 

fejlesztése és a foglalkoztatás növelése volt. A második a városfejlesztés. Ez utóbbi esetében kiemelt 

szerepet kap az életminőség javítása és a vállalkozásbarát környezet kialakítása, mivel ezek a 

beavatkozások tudják garantálni a népesség megtartását. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése és a 

befektetési kedv növelése pedig a munkahelyek teremtésében és a népesség megtartásában tölthet be 

fontos szerepet (Magyarország kormánya, 2015). 

A TOP projektek intézményi rendszerét a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről című 272/2014. (XI.5.) 

kormányhatározat határozta meg. A határozat alapján a kormány feladata a fejlesztéspolitika intézményi 

és szabályozási rendszerének kialakítása és irányítása (Magyar Közlöny 2014). A kormányzat az 

intézményrendszer élére egy irányító hatóságot (IH) határoz meg, amely a fő irányító szerepet tölti be. 

A TOP projektjei esetében a kijelölt irányító hatóság a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 

Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága lett. Az intézmény feladata az operatív 

program jogszabályoknak megfelelő irányítása és a hozzá kapcsolódó végrehajtás hatékonyságának 

biztosítása. Az IH határoz a TOP keretrendszeréről, emellett a projektek helyzetéről való jelentésekkel 

igazolja tevékenységét a kormányzat felé (Magyar Államkincstár, 2014). 

Az IH munkáját egy következő szinten a közreműködő szervezet (KSZ) segíti. A TOP projektek 

esetében a 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 3. számú melléklete értelmében a Magyar Államkincstár 

tölti be a közreműködő szervezet feladatait. Feladatkörébe tartozik többek között, az éves munkatervek 

elkészítése, amelyekben meghatározza a kiírandó pályázatok kihirdetésének és beadásának határidejét. 

Ezt az IH által megadott feltételekkel koherens módon kell megvalósítania. Ezen túl közreműködik az 

IH-val a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítésében. Ez az intézmény köti 

meg a támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel. Követi a projektek megvalósítását és ezzel 

összefüggésben ő fogadja, valamint értékeli a projekt javaslatokat. Ő az IH-tól kapott szakmai elvárások 

végrehajtója, valamint kapcsot jelent az IH és a végső kedvezményezettek között (Magyarország 

kormánya, 2014). 

A közreműködő szervezet és a kedvezményezettek közé közvetett módon beékelődött a megyei 

önkormányzatok és pályázatíró cégeket rendszere. Az ország megyei önkormányzatai Integrált Területi 

Programokat készítenek, amelyekben deklarálják a TOP forrásából finanszírozható megyei 

gazdaságfejlesztési, valamint településfejlesztési projektjavaslatukat. A megyei önkormányzatok a 

kistelepülések pályázati feladatainak ellátására saját pályázatíró cégeket hoztak létre. A létrehozott 

pályázatíró cégek feladata, hogy a megyéjükhöz tartozó települések számára megírják a TOP-os 

pályázatokat, amennyiben a kistelepülés nem tudja ellátni ezt a feladatot. Ezen túl segítséget nyújtanak 

a kedvezményezettek és a közreműködő szervezet közötti kapcsolattartásban. Menedzselik a megnyert 

projekteket és adatot szolgáltatnak a KSZ-nek (Csongrád Megyei Önkormányzat, 2014). A 
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kedvezményezettek TOP projektjeit egy kialakított intézményrendszer segíti a tervezésben, 

irányításban, végrehajtásban. (1. számú ábra) 

 

Irányító hatóság 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkársága 

 

 

 

Közreműködő szervezet 

Magyar Államkincstár 

 

 

 

X megyei önkormányzata 

+ X megye által létrehozott pályázatíró cég 

 

 

 

Kedvezményezett 

(X település önkormányzata) 
 

1. számú ábra: TOP program kialakított intézményi struktúrája 

 

Az ország megyéinek területén elhelyezkedő kedvezményezett kistelepülések ezen a kialakított 

struktúrán keresztül tudják intézni a TOP-os pályázataik/projektjeik ügyeit. A szereplők közötti nyilak 

a kölcsönös kapcsolatot szemléltetik. A TOP esetében a kedvezményezettek általában, 100%-os vissza 

nem térítendő támogatásokat nyerhettek el, ezzel hatalmas lehetőségként került a települések kezébe 

(Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft., 2020). 

Az 1. számú ábra alapján levonható a következtetés, hogy a meghatározott intézményrendszerbe jól 

tagolódtak be a TOP projektek különböző szereplői. A TOP megvalósításában több különböző szereplő 

vesz részt, amely megnehezítheti az információ áramlását, a folyamatok gyorsaságát, ezáltal a gyorsabb 

megvalósítást.  

Rákossy Balázs az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára 2017. májusában egy 

TOP információs napon tartott beszédében kitért az egyes megyék TOP projektjeinek helyzetére. Ebből 

kiderült, hogy a különböző megyék TOP projektjeinek előrehaladása nem volt egységes (Antal, 2017). 

Ennek ellenére a Miniszterelnökség 2018-as TOP félidős értékelő kiadványában számos olyan projektet 

tudott felmutatni, amelyek sikeresen megvalósultak. Az utolsó projektek zárása azonban elhúzódhat 

egészen 2022-ig (Magyarország kormánya, 2018). 

 
1.2. 2020 után folytatódó területfejlesztési lehetőségek a TOP Plusz keretein belül 

A 2014-2020-as programozási időszak végével nem tűntek el a TOP fejlesztési forrásai. A 2021-

2027-es programozási időszakban a kormány egy a TOP-hoz hasonló operatív programot tervezett, 

amely tovább fejleszti Magyarország településeit. Az Európai Bizottság elfogadását is elnyerő új 

program a TOP Plusz. A TOP Plusz felépítése a 2014-2020-as programozási időszak Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programjára épít. Nagyobb lényegi változások nélkül folytatja a TOP 

tematikáját. Az új operatív program az eredményesség és a helyalapú megvalósítás fokozott javításának 

érdekében kisebb változásokon ment keresztül. A TOP Plusz tematikájának főbb jellemzői a következő 

célokban fedezhetőek fel: az operatív program által támogatott fejlesztési területek kiterjednek a 

gazdaságélénkítés, a munkahelyek létrehozására és a meglévőek bővítésére. Ezen túl itt is nagy 

hangsúlyt kap a népességmegtartás a gazdaságfejlesztésen és foglalkoztatáson keresztül. Megjelenik a 

helyi turizmus fejlesztése, a települési infrastruktúra kiépítése és helyi közszolgáltatások fejlesztése. 

(Magyarország kormánya, 2021a). A program célja a TOP-hoz hasonlóan régiók és megyék fejlettségi 
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szintjeinek javítása és a kevésbé fejlett megyék és térségek és települések fejlesztése. Tehát 

megállapítható, hogy az operatív program célrendszere és a célok elérése érdekében allokált források 

eszközrendszere lényegében változatlan maradt. A TOP Plusz eredményességét garantálja emellett az 

is, hogy a már bevált intézményrendszer kerül alkalmazásra. (Magyarország kormánya, 2021b). 

Változtatásra van lehetőség. A magyar kormány egyeztetést folytatott a 2021-2027 között futó 

operatív programokról. 2020. december végén megkezdődött a TOP Plusz első pályázati felhívásaink 

társadalmi egyeztetése. A kiírandó pályázatok véleményezése a „megyei foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések” című kiírással kezdődött. Ezt követték a „fenntartható 

városfejlesztési stratégiák támogatása” és az „önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 

energiaközösségek” című felhívások. Igaz, hogy ezek a felhívások építenek a korábbi TOP 

felhívásokra, azonban kiemelten fontos a társadalmi egyeztetésük, amelyben a polgárok, vállalkozások, 

civil szervezetek ki tudják fejteni a hozzájuk kapcsolódó véleményüket, észrevételüket (Magyarország 

kormánya, 2021c). 

A beérkező válaszok között található számos olyan észrevétel, amely segítheti a TOP Plusz 

projektjeinek hatékonyabb allokálását és felhasználását. Ezt jól szemlélteti a Miskolc MJV 

Polgármesteri Hivatalának beérkező válasza. A polgármesteri hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

korábbi TOP tanulságait be kell építeni a TOP Plusz tervezésekor. A korábbi tapasztalatok alapján pedig 

kiemelte, hogy reálisabb elvárásokat kell támasztani az indikátorokon keresztül. A korábbi TOP 

pályázatainál különböző indikátorértékeket kellett teljesíteni az elkészült projekteknek, amelyek 

sokszor nem voltak teljesíthetőek, vagy akadályokat állítottak a projektek elé. Ez főként az energetikai 

fejlesztések CO2 megtakarítására és a kerékpárutak hosszára vonatkozó indikátorok esetén volt 

kiemelkedő. “Az épületenergetikai felújítások esetében sem volt esély olyan, egyébként elavult épület 

komplex energetikai felújítására, amelyen pl. korábban valamikor megtörtént egy nyílászáró csere, mert 

az előírt túlzott megtakarítási arányt már nem lehetett biztosítani. A nagy középületek esetében egy 

kisebb arányú megtakarítás összességében lényegesen nagyobb, mint egy eleve kisebb méretű és 

energiaigényű épület esetében” (Magyarország kormánya, 2021d). 

A TOP Pluszt véleményezők több alkalommal felhívták a figyelmet a fogyatékkal élő személyek 

jogaira is. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) véleménye szerint 

fokozottabban kell monitorozni az ENSZ Fogyatékos emberek jogairól szóló Egyezményben (CRPD, 

2006) foglaltak teljesítését. A szövetség szerint az uniós támogatásokból már a 2014-2020-as 

programozási időszakban is épültek nem megfelelően akadálymentesítéssel rendelkező épületek, 

amelyek nem felelnek meg CRPD-ben foglaltaknak. Ezen túl szükséges a jelenlegi monitoring 

mechanizmusok megerősítése. A MEOSZ meglátása szerint fogyatékos embereket tömörítő 

szervezetek közreműködésével kellene konkrét terveket kidolgozni az akadálymentességi feltételek 

monitorozására. Ez azért is lenne indokolt, mert a megelőző időszakok monitorozási folyamatából 

hiányoztak a gyakorlati elemek (Magyarország kormánya, 2021c). 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a korábbi TOP-ra épülő TOP Plusz estében sokkal nagyobb 

eredményesség várható. Hiszen a TOP Plusz a TOP esetében jól bevált tematikát alkalmazza. A cél és 

eszközrendszere lényegében változatlan, valamint a TOP időszakában már kiépült intézményrendszer 

kerül alkalmazásra. A TOP időszakának voltak negatív és pozitív tapasztalatai, amelyeket a 

döntéshozók a tervezéskor figyelembe vehettek. Ha viszont valami elkerülte a tervezésben résztvevők 

figyelmét, akkor arra a társadalmi egyeztetés során a cégek, magánszemélyek, civil szervezetek még 

felhívhatják a figyelmet. Ezen tények fényében konstatálható, hogy a TOP Plusznak jó esélye lesz az 

eredményes és hatékony forrásallokálásra. 

 

2. Kibővült lehetőségek a területfejlesztésben 2020 után 

 

2.1. Az új forrásokat biztosító Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 

2020-at követően az Európai Unió támogatáspolitikájának rendszerét a 2021-2027-es költségvetési 

időszak határozza meg. Ebben az időszakban az Unió teljes költségvetését kiemelten magas összeg, 

1824,3 milliárd euró alkotja. A költségvetés nagyságához hozzájárul az integráció során első 

alkalommal megjelenő plusz eszköz, amely COVID-19 járvány hatásaira rendhagyó módon próbál 

reagálni. Ez a Next Generation EU Eszköze. Az eszköz célja, hogy 750 milliárd euró értékben 

támogassa a COVID-19 világjárványt követő újjáépítést. A támogatások finanszírozását az Európai 

https://www.palyazat.gov.hu/node/73319
https://www.palyazat.gov.hu/node/73319
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf
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Bizottság által a pénzügyi piacon felvett kiemelten kedvező kölcsön fogja fedezni. (Európai  

Bizottság, 2020a). 

A Next Genreation EU Eszközén belül elkülönül a 723,8 milliárd euró összegű Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz (RRF). Az eszköz specialitását az adja, hogy 385,8 milliárd eurót kölcsön 

formájában nyújt a tagállamoknak. Ezt a támogatást később kamatokkal vissza kell fizetni. Az eszköz 

felépítésének logikája alapján az egyes tagállamok saját belátásuk szerint dönthetnek arról, hogy 

kívánják-e felhasználni az eszköz kölcsön részét vagy sem. A kölcsönön kívül az eszköz tartalmaz még 

338 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást. Ezt az összeget különböző pályázatokon keresztül 

oszthatják szét az országok anélkül, hogy vissza kellene fizetniük az Uniónak. (Európai Bizottság, 

2020b). A Régiók Bizottságának véleménye szerint a COVID-19 válság tanulságainak levonását 

követően az RRF a tagállamok kezében a legfőbb eszköz, amely a helyreállítás és alkalmazkodás 

folyamatát segíteni tudja (Régiók Bizottsága, 2021). 

Magyarország esetében a megigényelhető támogatási összeg átszámítva mintegy 5900 milliárd Ft 

plusz forrást jelentene. Azonban az ország nem kívánt élni az uniós kölcsön lehetőségével, csak a vissza 

nem térítendő támogatási összeget igényelte meg a magyar helyreállítási tervben. Az eszköz vissza nem 

térítendő támogatási összege 2500 milliárd Ft támogatást jelent Magyarország számára. A magyar 

kormánynak azonban 2023-ig még lehetősége van a kölcsön megigénylésére és a 3400 milliárd Ft uniós 

hitel felhasználására (Gyöngyösi, 2021). Annak ellenére, hogy az ország nem élt a kölcsön 

lehetőségével, az Unióban egyre nagyobb szerepet kapnak a hasonló visszatérítendő pénzügyi 

eszközök. Alkalmazásuk leginkább a nehéz gazdasági helyzettel magyarázható, amelyre megoldást 

jelenthetnek. Szakmai vitákban gyakran azért érvelnek mellettük, mert a visszatérítendő pénzügyi 

eszközök sokkal erősebb motivációt jelentenek a kedvezményezetteknek, ezáltal segítik a sikeres 

végrehajtást (Bató, 2013).  

Magyarország kormánya a „1037/2021. (II. 5.) a Gazdaság-újraindítási Akcióterv” című 

kormányhatározatában deklarálja a magyarországi Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervet vagyis azt, 

hogy milyen területeken szeretné felhasználni az RRF forrásait. A kormány elképzelése alapján 9 

komponenst került meghatározásra. A fejleszteni kívánt területek között megjelenik a demográfia és 

köznevelés, a felzárkózó települések, az egyetemek megújítása, a vízgazdálkodás, a körforgásos 

gazdaság, a fenntartható és zöld közlekedés és az energetika (Magyar Közlöny, 2021). 

A területfejlesztés szempontjából a Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv „C” komponense, a 

felzárkózó települések komponens a meghatározó. A magyar terv a települések felzárkóztatását 

fontosnak tartja, mert az ország leghátrányosabb helyzetű településein sok esetben még ma is 

hiányoznak az alapellátási rendszerek és alapvető szolgáltatások. Ezeken a településeken szükséges a 

szolgáltatások bevezetése, megerősítése. A komponens három nagyobb területen kívánja fejleszteni a 

kistelepüléseket. Az első területe a szociális lakások építése, meglévőek felújítása és lakhatási 

körülményeik javítása. A lakhatási beruházásokon keresztül mérsékelhető a lakhatási szegénység és 

emelhető az életszínvonal, ami hosszú távon a lakosság megtartásához járul hozzá. A második nagyobb 

terület a közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás. A beruházás folyamán kis teljesítményű 

naperőművek telepítése menne végbe, az ebből származó bevétel a szociális lakhatási célokra lenne 

fordítható. A harmadik területe a helyi sajátosságokon nyugvó munkaszocializáció és készségfejlesztés, 

valamint a helyi gazdasági kultúra erősítése. A reform célja bevonni a munkanélküli személyeket és a 

női lakosságot a helyi műhelyek munkájába és a helyi termékek előállításába (Magyarország kormánya, 

2021d). A tagállamok Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervei benyújtásra kerültek. A benyújtást 

követően az Európai Bizottság értékeli a terveket. Erre három hónap áll rendelkezésére. Az értékelés 

során figyelembe veszi, hogy a terv az európai szemeszterben meghatározott kihívásokat hatékonyan 

fogja-e kezelni, azt hogy a leírt elképzelések elősegítik-e a gazdasági és társadalmi reziliencia erősítését, 

hogy megjelenik-e benne a zöld és digitális átállás; valamint az hogy a benyújtott költségbecslés 

valószerű-e (Európai Bizottság, 2020b). 

Amennyiben a Bizottság mindent helyénvalónak talál az értékelés során, határozatot fogad el, amely 

tartalmazza az ország számára rendelkezésre bocsátandó pénzügyi támogatást. Ha az ország terve nem 

felel meg az értékelési kritériumoknak, akkor nem kerül megítélésre pénzügyi hozzájárulás (Európai 

Bizottság, 2020b). Magyarország 2021. május 12-én nyújtotta be kidolgozott tervét a Bizottságnak, 

azonban a terv még nem került elfogadásra (Magyarország kormánya, 2021e). 
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2.2. Megjelenő kihívások az RRF forrásainak allokációjában 

Az RRF előtt álló kihívásokat vizsgálva a legfontosabb tényező, amit meg kell említeni, hogy ez egy 

teljesen új képződmény. Nem volt hasonló eszköz a megelőző programozási időszakban, így nincsen 

kiépített cél, eszköz és intézményrendszere. Ebből következik az is, hogy nincsenek megelőző 

tapasztalatok sem, amelyek iránymutatásként szolgálhatnának.  

Nyikos Györgyi „A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, különös tekintettel az 

EU kohéziós politikára” című tanulmányában utal rá, hogy az uniós fejlesztések a beavatkozás 

logikájára építenek, a beavatkozás alapját pedig a társadalmi igények képzik. Ezek a társadalmi igények 

gazdasági-környezeti-társadalmi célokba csatornázódnak be. A megfogalmazott célokhoz pedig az 

Unió eszközöket, forrást rendel (Nyikos, 2013). 

Ezen logika mentén elindulva a megfogalmazott célok az RRF kapcsán már létrejöttek. 

Magyarország esetében a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervben megfogalmazott 9 komponens és 

a komponensek célkitűzései alkotják az RRF célrendszerét (Magyar Közlöny, 2021). 

Az eszközrendszer vizsgálatakor az Európai Unió által meghatározott 723,8 milliárd euró összegű 

keretből kell kiindulni. Mint már említettem ebből a keretből 385,8 milliárd euró értékű kölcsön alkotja 

a támogatás pénzeszközét, amelyet nem biztos, hogy minden tagállam felhasznál majd. Ezt egészíti ki 

338 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amely felhasználásával minden tagállam élni fog. 

Tehát az eszközrendszer adott, a célrendszer megfogalmazódott, ezután még az intézményrendszerre 

van szükség, amely a támogatásokat szétosztja (Európai Bizottság, 2020b). 

Perger Éva az „Uniós regionális támogatások felhasználása Magyarországon” című tanulmányában 

deklarálja, hogy a hatékony és eredményes forrásfelhasználás csak jól működő intézményrendszeren 

alapulhat. Az intézményrendszer kialakítását illetően az Unió hivatalos álláspont, hogy a tagállamok 

alakítsák ki a saját intézményrendszereiket, ezáltal széles jogosítványokat kap a nemzeti irányítás. A 

tagállami szinten létrehozott sajátos megoldások hatékonyabbak és eredményesebbek lehetnek (Perger, 

2009). Ennek oka, hogy a tagállamok közigazgatási rendszerei nagymértékű eltérést mutatnak, 

struktúrájuk különbözik. Ezáltal tagállamonként más és más intézményrendszer lehet alkalmas 

ugyanazon feladat ellátására (Soós, 2013). 

A jól kiépített, fejlett intézményrendszer fontosságát emelik ki Lannert Judit is. Tanulmányában utal 

rá, hogy a fejlesztési beavatkozások hatását elemző szakértők többsége a minőségi intézményrendszert 

tartja a források hatékony felhasználása sarokkövének. Az ő elképzelésükben az intézményrendszer 

nem a szűk értelemben vett intézményrendszer. A tervezésben, irányításban és végrehajtásban 

résztvevő szereplők körét kibővítik. Szerintük meghatározó szerepe van az ország 

intézményrendszerének is, ideértve a jó kormányzást és az adott ország kulturális szintjét is  

(Lannert, 2019).  

Az Unió vissza nem térítendő támogatásai és pénzeszközei közül jelenleg az RRF áll az Unió és a 

tagállamok figyelmének középpontjában. A COVID-19 világjárvány hatásait orvosló eszköz hatékony 

és eredményes felhasználása és allokálása a vírus utáni újjáépítés kiemelt eleme. Az eredményes és 

hatékony allokálás megvalósításához Magyarországnak is jól működő intézményrendszert kell 

kiépíteni. Mivel hasonló eszköz allokálásában az országnak még nincs tapasztalata, ezért más eszközök 

felhasználásának tapasztalataira tud csak építeni. Az első tervciklusban jellemzően még a hagyományos 

államigazgatásba tagolódott az uniós források intézményrendszere. Az operatív programok szereplői 

közül az irányító hatóságot jellemzően valamely szakminisztériumokban alakították ki. Emellett 

gyakran a közreműködő szervezetek is a minisztériumi egységekbe kerültek, olykor minisztériumi 

háttérintézményekbe. Az időszak legfőbb problémáját az jelentette, hogy államigazgatási rendszerbe 

beépülő intézmények korlátozottan és sokszor csak formálisan feleltek meg az uniós fejlesztések 

végrehajtási követelményeinek. Jellemző volt a hierarchikus felépítés az ad hoc módon való működés 

és a gyenge koordinációs mechanizmusok. Több esetben megjelentek a politikai megoldások a 

kormányzati igazgatásban, mint a bevezetett tárca nélküli miniszteri poszt, vagy a szakmai feladatokat 

ellátó politikai államtitkári poszt (Lannert, 2019). 

Az RRF intézményrendszerének kialakításában azért van nehéz feladata a kormánynak, mert ha a 

létrehozott  intézményrendszer működése során kiderül, hogy nem megfelelően allokálja a forrásokat, 

akkor átalakításokat kell eszközölni rajta. A hazai intézményrendszerben volt már példa átalakításra, 

amely átalakítás meggyorsította a forrástöbblet felhasználását, ugyanakkor ezzel párhuzamosan 

háttérbe szorította a szakmaiságot. A létrejött forrásabszorpciós kényszer sok esetben a forráselköltés 

lokális (szub)optimumát idézte elő, hátrányára a komplex területi/regionális optimumnak. Ez a helyi 
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fejlődés és a hatékony forrásallokálás szempontjából kielégítő volt, viszont a terület koncepcionális 

fejlődésének vonatkozásából jelentéktelen (Gyimesi és Szennay és Krankovics és Nagy és Rechnitzer, 

2020). Előfordulhat, hogy az RRF támogatásai hasonló kényszert fognak előidézni, hiszen a Bizottság 

még nem döntött a támogatás megítéléséről. A késő döntésének következtében később kerülnek az 

országba a források és sürgetőbb lesz a szétosztásuk. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a területfejlesztés az RRF támogatásának köszönhetően további 

forrással gazdagodott. Azonban számos kihívás övezi a RRF forrásainak jövőbeli allokálását. A 

legnagyobb kihívásnak a minőségi intézményrendszer kiépítése tekinthető (Soós, 2020). Hiszen csak 

jól működő intézményrendszeren keresztül valósulhat meg a hatékony és eredményes forrásallokálás 

és felhasználás. A minőségi intézményrendszer felállításának nehézségét fokozza az is, hogy az 

országnak hasonló eszköz forrásának szétosztása kapcsán még nincsen tapasztalata. Tehát levonható a 

következtetés, hogy a kormánynak egy jól kiépített, minőségi intézményrendszer létrehozására van 

szüksége, ahhoz hogy hatékonyan és eredményesen tudja allokálni és felhasználni az RRF forrásait. Ha 

feláll a minőségi intézményrendszer, akkor sikeres lehet az ország kistelepüléseinek járványt követő 

felzárkóztatása. 
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THE ALLOCATION OF EU FUNDS IN SETTLEMENT DEVELOPMENT BEFORE AND 

AFTER 2020 

 

Summary 

In the 2014-2020 programming period, the Territorial and Settlement Development Operational 

Program (TOP) was intended to accomplish the development of small settlements in Hungary. The 

mission of the operational program is to support the unprivileged regions and settlements with lagging 

trends, to exploit their resources and develop their own potential. To achieve this goal, regional 

economic development and increasing employment took priority. 

The aim of the study is to compare opportunities of Hungary in regional development covered by 

EU funds, and it also draw conclusion in order to optimize regional development opportunities. 

In the 2021-2027 programming period, the resources that were previously allocated by the TOP also 

appear, but now they are distributed through the renewed Territorial and Settlement Development 

Operational Program Plus (TOP Plusz). A well-functioning institutional system is an essential condition 

for the efficient and effective use of resources. The TOP Plus took over the structure of TOP and builds 

on its experience. There is no significant change between the two programs, they are the same in the 

area of objectives, institutional system and tool system and this strengthen the effectiveness of the 

operational program. 
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In the period of 2021-2027, in addition to the financing of TOP Plus, subsidies from a new source 

will also appear in the field of settlement development. The new source is provided by grants from the 

COVID-19 Rehabilitation and Resilience Building Facility (RRF). 

In the view of Hungary, the catching-up of small settlements should play an important role in the 

allocation of funding for the instrument. The study highlights that in contrast of TOP Plus, in the case 

of Rehabilitation and Resilience Building Facility the building of institutional system appers as a 

challenge, it serves as the basis for the efficient and effective allocation of resources. It is important to 

highlight that the country did not have a similar instrument in the previous programming period, so it 

has no established goal, instrument and institutional system. In consequence, there is no prior experience 

that could serve as a guideline in the formation. 

 

Keywords: EU, Hungary, settlement development, EU support, resource allocation 
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Sažetak 

Talijanski pisac Edmondo De Amicis (1846.-1908.) u dječjoj se književnosti istaknuo romanom za 

djecu Srce (Cuore), objavljenim 1886. godine. Roman je napisao kao edukativno štivo kojim je nastojao 

školsku mladež u Italiji na posredan način podučiti građanskim vrlinama. U romanu tematizira etičke, 

socijalne, povijesne i političke prilike u Italiji na prijelazu 18. i 19 stoljeća. Kroz roman prikazuje 

torinsku školu, laičku instituciju čiji je cilj bio u djece razviti osjećaj domoljublja i solidarnosti prema 

drugima. Roman Srce doživio je velik uspjeh u Italiji, a nakon toga i širom Europe. S obzirom da je 

djelo naišlo na pozitivan odjek publike u dužem vremenskom periodu diljem Europe, poslužilo je kao 

predložak za nekoliko filmskih adaptacija, adaptacije u obliku dvije igrane mini serije u Italiji i anime 

serije u Japanu. Kulturni i društveni doprinos djela sagledan je u kontekstu prilika u kojima je živio 

povijesni i suvremeni recipijent i u kontekstu filmske adaptacije djela.  

 

Ključne riječi: Edmondo De Amicis, društveno-politički kontekst, teorija recepcije, dječja književnost, 

obrazovanje 

 

 

1. Uvod 

Edmondo De Amicis (1846.-1908.) je u književnoj historiografiji ostao upamćen prvenstveno kao 

autor knjige Srce (Cuore), objavljene 15. listopada 1886. godine. Roman je od početka postigao veliki 

uspjeh i nastavlja biti izvor inspiracije, u prvom redu u kinematografiji. Roman, pisan u obliku dnevnika 

torinskog dječaka Enrica Bottinija, priča o njegovim dogodovštinama iz trećeg razreda osnovne škole. 

Ova narativna razina isprepletena je s nizom paralelnih i nezavisnih priča, tzv. “mjesečnih priča“, koje 

predstavljaju doživljaje mladih talijanskih dječaka, različitog društvenog statusa, koje karakterizira jaka 

moralna etika, čvrstoća, ustrajnost i domoljublje.  

Traversetti navodi da je De Amicis ideju za pisanje romana Srce1 dobio više od 8 godina prije samog 

nastanka djela, nakon što je pročitao L’Amour Julesa Micheleta (1789.-1874.) (usp. Traversetti, 

1991:70). O tome svjedoči pismo upućeno Emiliju Trevesu 2. veljače 1878. godine u kojem autor piše: 

                                                 

 

 

 

 
1 Roman Srce, koji je De Amicis napisao u nekoliko tjedana, pojavio se u knjižarama širom Italije 15. listopada 1886., prvog 

dana škole, svega pet mjeseci nakon što ga je autor predao prijatelju i izdavaču Emiliu Trevesu (usp. Gramigna, 1996:1). 

 

 

 

 

mailto:lorena.lazaric@unipu.hr
mailto:kristina.riman@unipu.hr


 

131 

 

„Rekao sam samom sebi: ako želim napisati novu i snažnu knjigu trebam to učiniti sposobnošću u kojoj 

se osjećam superiorniji od drugih - srcem. Ali što je sa subjektom, načinom, formom? Pa, mislim da 

sam ih pronašao. Pročitao sam djela Micheleta. Zadnje je bilo L’Amour. Cijela moja duša se probudila. 

Evo moje knjige, rekoh. Srce dvadesetih godina, um tridesetih. Subjekt je iznikao iz mojeg srca. Knjiga 

naslova Srce“2 (Mosso, 1925:39). 

 

2. Roman Srce kao nadahnuće za odgoj i obrazovanje 

Srce je bilo, i ostaje, jedna od najčitanijih knjiga u europskim zemljama, ali i šire. Prevedena je na 

sve svjetske jezike, a u talijanskom je izdanju, još 1913. godine, prodaja dosegla milijun primjeraka 

(usp. Gigli, 1962:307). De Amicis je po svojem pozivu bio odgajatelj, pedagog koji je moralizam lišio 

svih dostatnosti i gorčine i obavio ga riječima dobrote i ljubavi koje na njegovim stranicama nikad ne 

izgledaju pretjerano jer su stvarni izraz njegove duše. Njegovi modeli prikazuju život ljudi u poniznoj 

Italiji koja se uz veliki napor oporavlja i prikuplja snage kako bi budućim generacijama osigurala miran 

suživot. U to vrijeme škola još ne predstavlja problem (što će kasnije postati), već dobar primjer koji 

treba pokazivati i predlagati kao model (usp. Gigli, 1962:307).  

Autor čitatelje kroz „školski život“ vodi prizorima koje je i sam vidio ili doživio. Prateći 

svakodnevno u školu svoga sina Uga, De Amicis je upoznao školski svijet razgovarajući s nastavnicima 

i učenicima o njihovoj svakodnevici. Jednog je dana primijetio kako se Ugo prijateljski obraća skromno 

odjevenom dječaku, za kojeg je kasnije čuo da je sin kovača. Tako je nastao prvi lik romana, Percossi, 

i s njime povezana glavna ideja djela, dobročinstvo. Ovaj je mikrokozmos, školske djece i učitelja, 

nastao upravo ovako, u svakodnevnim susretima u Montecristu, školi koju je Ugo pohađao i koju je 

zapala neočekivana čast da bude predstavnica talijanskog školstva devetnaestog stoljeća (usp. Gigli, 

1962:307). Edmondo de Amicis je u djelo utkao svoje školske uspomene iz djetinjstva, sjećanja na 

učitelje i drugove, sretne i manje sretne epizode iz tih dana, iskustva o prvim pročitanim knjigama i 

prvim emocijama.  

Mosso navodi da u skladu s De Amicisovim nadama, austrijska vlada u Trstu nije 1886. godine 

cenzurirala Srce, već je na njegovo veliko iznenađenje njegov roman u Trstu i Istri dočekan s 

neizrecivim entuzijazmom i toliko se brzo proširio među čitalačkom publikom kao ni jedna druga knjiga 

do tada (usp. Mosso, 1925:372). O tome i o svojem posjetu Trstu i Istri autor piše u pismu upućenom 

1. veljače 1887. godine Trevesu, u kojem kaže: „ovdje je knjiga ušla u sve škole, u sve kuće“ (Mosso 

1925:374). Izlet u Istru, nastavlja Mosso, vrvi jedinstvenim i slavnim epizodama poput one u kojoj su 

se predstavnici udaljenih sela spustili, nakon sati hodanja, na put kojim je pisac prolazio kako bi ga 

pozdravili (usp. Mosso 1925:374). 

U izgradnji ovoga romana isprepliću se tri elementa: emigracija, lokalna komponenta i škola. Prvi 

element koji se odnosi na emigraciju, viđen je više kroz osjećaje nego uzroke. Drugi koji se odnosi na 

lokalnu komponentu u romanu se promatra kroz odbijanje zlouporabljenih formula i oporavak 

svakodnevice. Škola se prikazuje kroz lucidno i iznenadno osvješćivanje o potrebi javnog obrazovanja, 

što je u to vrijeme u Italiji bio zanemaren i ozbiljan problem (usp. Tamburini, 1972:XII). Upravo je 

škola onaj element koji De Amicisu sugerira osnovne smjernice za pisanje, a potaknuta je slabom 

pismenošću i nepismenošću velikog broja stanovnika. Škola će biti privilegirana okolina romana Srce, 

okolina u kojoj će autor iskazivati svu svoju moralnu i društvenu filozofiju, kao i sve svoje 

sentimentalne tvorevine. Škola je u djelu Srce sinegdoha za cijelo društvo, kojom se otkriva problem 

koji je De Amicis dugo i temeljito promišljao: potreba za općim opismenjavanjem koje se prvenstveno 

odnosi na učenje čitanja, što je temeljni preduvjet za daljnje obrazovanje djece, ali i odraslih (usp. 

Danna, 2000:154). 

Osim izražene ideje da je obrazovanje iznimno važno za osobni razvoj pojedinca, ali i društva u 

cjelini, De Amicis kao četrdesetogodišnjak iskazuje u svojem djelu potresenost, nezadovoljstvo svoga 

srca, istinsku intimnu nelagodu naspram nepravde. Slijedom toga, dopušteno je prepoznavati u Srcu 

                                                 

 

 

 

 
2 Citate s talijanskog jezika prevela Lorena Lazarić. 
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središte diskretne Deamicisijeve preobrazbe: temelj prijelaza iz pijetističke i kontemplativne 

sentimentalnosti u emocionalnost aktivne i militantne ideologije. 

Prema Geriniju, De Amicisijeva se djela, ovisno o sadržaju, mogu grupirati u: romane i skice; 

putopise; djela iz didaktičkog ciklusa; djela o jeziku; djela socijalnog karaktera; pjesme. Roman Srce 

ubraja se u djela didaktičkog sadržaja i u njemu upoznajemo De Amicisa kao pedagoga, prijatelja djece 

i škole. Upravo je Enrico Treves, prijatelj, savjetnik, intimni povjerenik i urednik svih Edmondovih 

djela savjetovao ovog „velikana“ da napiše knjigu, po uzoru na Dickensa, koja će za središnju tematiku 

imati djetinjstvo i školu (usp. Gerini, 1952:12). 

Kako De Amicis piše u pismu upućenom Trevesu, u Srce je utkao tople očinske osjećaje prema 

djeci, osobito onoj siromašnoj, koju on vidi, osjeća, obožava kao svoje vlastito dvoje djece, Furia i Uga 

(usp. Gerini, 1952:24). Gerini naglašava važnost gradacije triju glagola, koji u potpunosti odražavaju 

tri trenutka Deamicisijeve umjetnosti: „on vidi i opisuje; opisujući suosjeća; suosjećajući, ljubi.“ 

(Gerini, 1952:25). 

U predgovoru djela Ai ragazzi De Amicis piše: „Ja sam onaj koji mora izraziti svoju zahvalnost, 

[…] jer se moja knjiga izrodila iz vaših prijedloga. Ja sam samo sakupio u nekoliko likova, moralne 

karakteristike, djela i razgovore koje sam uhvatio promatrajući vas ili sam otkrio iz razgovora s vašim 

dobrim nastavnicima. Za svakog sam od svojih likova imao pred sobom sliku poznatog djeteta; na licu 

svakog od vas sam pronašao ideju; jedna vaša riječ, koju sam čuo u prolazu, bila je biser koji sam slagao 

u rečenice, najbolje stranice inspirirale su vaše radosti i tuge.“ (De Amicis, 1908:8-9).   

Stil romana je rezultat vrlo osobnog čina i stoga De Amicis smatra da se on ne može proučavati (usp. 

Tosto, 2003:133). Za De Amicisa „Stil je onaj život koji tvoje poimanje stvori u tebi, i kojeg ti, svojim 

načinom izražavanja, prenosiš drugima [...], to je život u riječi.“ (De Amicis, 1905:354). De Amicis je, 

kako objašnjava grafologinja Maria Teresa Morasso, koristeći vještine strastvenog "impresioniste" 

ljudskih i društvenih događanja vremena u kojem je živio, u svoj roman unio sentimentalnost, koja je u 

većoj ili manjoj mjeri dio njegove naravi (usp. Gueglio, 2009:101). To se može povezati sa sonetom u 

kojem De Amicis piše o samom sebi: „[...] Posjedujem strpljivost, nježnost, plač, // nalik ljubaznom 

ćurlikanju češljugara: // moja je dobrota, voljeni prijatelju, pjev.“ (De Amicis, 1882:9). 

De Nicola smatra De Amicisovo Srce bezvremenim romanom što autor dokazuje kakvoćom svog 

pisanja, koje svojom jednostavnošću i jasnoćom čini štivo zanimljivim i za današnjeg čitatelja. De 

Amicis, nastavlja De Nicola, strastveno uranja (ponekad i previše) u argumente s kojima se suočava, 

uspijevajući na taj način uključiti čitatelja kao aktivnog sudionika. De Amicis piše o temama, aktualnim 

i za današnje vrijeme, kao što su iseljeništvo3, školstvo, nacionalno nejedinstvo između bogatog (iako 

možda danas i ne više toliko) sjevera i nerazvijenog juga (usp. Gueglio, 2009:6-11). 

Kod De Amicisa, tvrdi Bini, skolastička ideologija je prisutna prije svega u Srcu, iznimno 

edukativnoj (budući da je upućena djeci) i pedagoškoj knjizi (jer ima kao cilj predstaviti odraslima 

model obrazovanja) (usp. Contorbia, 1985:252). Sagledavajući De Amicisovo djelo iz te perspektive, 

Croce smatra da on nije ništa više od običnog moraliste i odgojitelja, te da predstavlja „dobroćudnu 

Muzu Pedagogije“ (Croce, 1914:164). 

 

3. Dječji roman s pedagoškim tendencijama 

Edmondo De Amicis je roman Srce napisao kao edukativno štivo kojim je nastojao školsku mladež 

u Italiji na posredan način podučiti građanskim vrlinama. U romanu tematizira etičke, socijalne, 

povijesne i političke prilike u Italiji na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Cilj ovog rada je analizirati recepciju 

djela i uzroke njegove popularnosti potražiti u njegovim književnim značajkama, ali i u idejama djela i 

pedagoškoj primjenljivosti koncepta knjige u različitim društvenopolitičkim kontekstima. 

S obzirom na temeljne značajke razdoblja u kojem je djelo nastalo, a iz perspektive razvoja dječje 

književnosti, u romanu očekivano prevladavaju pripovjedni postupci karakteristični za izgradnju 

moralne priče. Ovaj književni oblik ima prepoznatljivu strukturu, a temelji se na poučnim primjerima 

                                                 

 

 

 

 
3 De Amicis je prvi talijanski pisac (možda mu je prethodio samo Mantegazza), koji se suočio s problemom iseljeništva  

(usp. De Nicola, 2009:9). 
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iz stvarnog života kojima se želi naglasiti važnost moralnog života, ističu se pozitivna ponašanja, trud 

i zalaganje koji se na kraju djela nagrađuju, dok se nedostatak moralno ispravnog ponašanja kažnjava 

(vidi: Crnković i Težak, 2002:141-143; Hameršak i Zima, 2015:142-143). Upravo je školsko i 

obiteljsko okruženje romana zahvalno za upućivanje moralnih i odgojnih poruka čitateljstvu. Pri tome 

se može prepoznati niz tema kojima se odgojno želi djelovati na protagonista Enrica, a time i na 

čitalačku publiku.  

Izravnu pedagošku pouku čine pisma Enricovih roditelja i sestre koja su nastala na temelju nekog 

Enricovog ponašanja ili neke druge situacije koju su smatrali potrebnom komentirati. U tim se 

tekstovima ne tolerira dječja razigranost i neobuzdanost koja je neizostavna u suvremenim djelima 

namijenjenima djeci. Naglašavaju se odgovornost, dužnost, red i važnost ustrajnog rada i svako 

odstupanje od tog obrasca ponašanja (koje za djecu nije karakteristično) izloženo je kritici. O 

didaktičkoj usmjerenosti ovih pisama svjedoče i njihovi naslovi: Škola, Siromasi, Zahvalnosti, Nada, 

Na ulici, Ljubav prema domovini i slično.  

Ugodniji način iznošenja odgojnih poruka čine pripovijetke koje krajem mjeseca učitelj priča 

učenicima. Iako je i u njima istaknuta moralna poruka, često obojena domoljubnim motivima, one 

predstavljaju odmak od svakodnevice koju Enrico opisuje u svojim dnevničkim zapisima i roditelji u 

svojim pismima.  

Najveći dio teksta oblikovan je u obliku dnevnika. U njemu Enrico detaljno opisuje svoju okolinu, 

likove koji se u njoj nalaze, svoje postupke, ali i svoja razmišljanja o svijetu koji ga okružuje. Upravo 

ovaj dio teksta donosi slike koje oživljavaju kraj 19. stoljeća, način života i očekivanja koja je De 

Amicisov implicitni čitatelj od djela imao. U njemu se redaju događaji koji pružaju uvid u svakodnevicu 

talijanske radničke klase, te se ističu vrijednosti prema kojima su pokušavali živjeti. Najvažnije teme 

dnevničkih dijelova teksta, kao uostalom i priče učitelja i pisma roditelja, jest važnost rada, obrazovanja, 

ljubavi prema domovini i razumijevanje za siromašne. 

 

4. Motivi obrazovanja i domoljublja  

Budući da je obrazovanje temeljna preokupacija ovog De Amicisovog romana, očekivano se u njemu 

detaljnije opisuje školsko okruženje u kojem se djeca obrazuju, kao i sve sudionike obrazovnog procesa. 

Opisano školsko okruženje nudi čitav niz informacija o sustavu obrazovanja u Italiji u vrijeme De 

Amicisijevog života. Treba naglasiti da De Amicis školu vidi isključivo u pozitivnom, poetičnom 

kontekstu, što je naglašeno i u jednom od očevih pisama Enricu: „Počinješ shvaćati poeziju škole, 

Enrico. Ali školu zasad vidiš samo iznutra, kad budeš onamo pratio svoju djecu i gledao školu izvana, 

kao što je ja sada gledam i vidim. (…) Ljudi što onuda prolaze zastajkuju da osluhnu, i svatko milim 

okom pogleda skladnu, dostojanstvenu zgradu, u kojoj je toliko ljupke mladeži i toliko lijepih nada“ 

(De Amicis 1993:278-279). Pozitivan i idiličan stav prema školi može proizlaziti i iz činjenice da škola 

nije bila obavezna, te da je obrazovanje predstavljalo privilegiju: „Školskog ravnatelja opkolile neke 

majke, zabrinute i žalosne što više nema mjesta za njihovu djecu“ (De Amicis 1993:8). Pred učiteljima 

su, čini se, bili veliki izazovi, s obzirom na velik broj djece u razredima, a razvidno je da su se djeca 

školovala neredovito jer se prolaznost iz nižeg u više razrede nije podrazumijevala: „Oko deset bijasmo 

svi u razredu: nas pedeset i četvorica! Od toga samo petnaestak mojih drugova iz drugog razreda…“ 

(De Amicis 1993:8).    

S obzirom na prikazano školsko okruženje, veliku ulogu u romanu imaju i učitelji. Oni su prikazani 

kao osobe predane svojem pozivu, pri čemu redovito brinu za svoje učenike i izvan škole: „…ta nikad 

ona (učiteljica) ne zaboravlja svojih učenika, uvijek su joj u pameti, godine i godine sjeća se njihovih 

imena“ (…) „Htjela je da opet vidi postelju u kojoj sam ležao bolestan prije dvije godine, a ona me tada 

došla obići (…) Valjalo joj se žuriti, otići da posjeti još jednog dječaka iz svog razreda, sina nekog 

sedlara, a taj je sinak obolio od ospica“ (De Amicis 1993:18-19). Prikazani su kao osobe koje blagošću 

žele odgojno djelovati na svoje učenike: „Uto se jedan od dječaka za njegovim leđima pope na klupu i 

poče se kreveljiti. Učitelj se iznenada okrenu, a nevaljalko brže-bolje sjede i pokunji se, uže glavu u 

ramena, očekujući kaznu. Ali mu učitelj samo položi ruku na glavu i reče: „Nemoj to više činiti.“ I ništa 

drugo“ (De Amicis 1993:9). Ponekad se u tekstu iznose i teškoće s kojima su se učitelji u životu susreli, 

ali ti su detalji u funkciji isticanja njihove predanosti ne samo učiteljskom pozivu, nego i ostalim 

njihovim vrlinama. Tako se u opisu ravnatelja ističe: „Nitko ga, veli mi majka, nije vidio da se smije 

otkad mu je poginuo sin, koji se dragovoljno javio u vojsku“ (De Amicis 1993:44).  
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Idiličnu sliku odnosa učenika prema učiteljima De Amicis povremeno prekida opisujući epizode u 

kojima se prikazuje i neprimjereno učeničko ponašanje: „Drznik Franti toliko se osmjelio da je na 

jadnog učitelja hitnuo strijelu od papira. Mijaukali kao mačke, nekoji se potezali, ili pak jedni druge 

pljeskali po glavi – sve se uskomešalo, metež i buka neopisiva“ (De Amicis 1993:88). Ipak, De Amicis 

ne odstupa od temeljnog stava u kojem uvijek prevladaju razum i pozitivni moralni osjećaj kod djece 

(pojedinca), koji dovede do toga da učenici uvide svoju pogrešku, pokaju se za nju i promijene 

ponašanje: „Ali odjednom skoči Garrone, mrgodan i jarostan, stisnutih šaka i glasom promuklim od 

bijesa oštro prikriči: „Dosta! Životinje! Zar tako uzvraćate njegovu dobrotu! (…) Svi na to umukli“. 

(De Amicis 1993:88). 

Roman se smatra arhetipskim, utoliko što se kroz karakterizaciju likova učenika može promatrati 

neke od arhetipskih likova druge polovice 19. stoljeća u Italiji, što ga je činilo predmetom različitih 

analiza u talijanskoj književnoj historiografiji. Najizrazitiji arhetipski likovi su Garrone i Franti. 

Ferrarrio navodi da se godinama roman Srce koristio da bi se djecu poučilo upravo onim osobinama 

koje krase lika Garronea (usp. De Amicis 1993:5); poštenje, poslušnost, poniznost i patriotizam: „I svi 

ga drugi vole, samo drznici i nasilnici zaziru od njega, znaju da ga se trebaju kloniti, jer on ne podnosi 

nikakve nepravde i nikakva nasilja (…) odmah će ti sve posuditi ili pokloniti. Ne razgovara on u školi 

niti se pak smije (…) Ne mari on i ne uzima za zlo ništa od svega što mu kažeš u šali“ (De Amicis 

1993:31-32). S druge strane, Franti je prikazan kao njegova potpuna suprotnost: „Franti je opak. Nije 

mi drag, jer je zlobnik i pakosnik. Dođe li koji otac u školu da ukori sina, Franti uživa. Plače li tkogod, 

on se smije. (…) Izaziva opaki Franti svakog tko je slabiji od njega (…) učitelju se u brk smije, krade 

gdje stigne, sve poriče i bezočno laže…“ (De Amicis 1993:95-96.). Glavno obilježje lika je ruganje sa 

svim stvarima koje su prikazane kao svete. Franti je prepoznat kao isključivo negativan lik zato što ga 

takvim doživljava Enrico, a prema važećim vrijednostima na kojima De Amicis u tekstu inzistira.  

Aviani ističe da prizori opisani u Srcu predočavaju „duh onog vremena, stil života što ga blijedo 

pamte tek njihovi djedovi (De Amicis 1993:329). Brojne su situacije i opisi u romanu koji idu u prilog 

ovoj tvrdnji. To se odnosi na prikaz osjećaja dubokog poštovanja roditelja prema učiteljima koji se 

očituje i u tome da ti, često vrlo siromašni ljudi, imaju potrebu pokazati svoju zahvalnost zbog brige za 

njihovu djecu: „kako joj je ugljenarka, majka malog Bettija, prije dvije godine donijela u kuću punu 

pregaču ugljena, u zahvalu što je učiteljica njezinu sinku toga mjeseca dodijelila prijelaznu odlikašku 

nagradu. Kazala učiteljica kako se ugljenarka, jadnica, protivila i gotovo briznula u plač kada je morala 

natrag kući s punom pregačom. Pripovijedala nam je i o nekoj drugoj ženi kako joj je ova donijela 

neobičnu, tešku kitu cvijeća, a u njoj zamotak bakrena novca“ (De Amicis 1993:35). Naglašena je 

socijalna komponenta u kojoj milosrđe i ljubav prema (siromašnom) bližnjem ima veliku ulogu. Autor 

u djelu često opisuje situacije u kojima oslikava bijedu u kojoj djeca žive: „Nemamo ni stolića za kojim 

bi moj jadni Luigino mogao raditi (…) Sreća još što maloga mogu slati u školu i što mu općina daje 

knjige i bilježnice. Jadni Luigino, kako bi on rado učio!“ (De Amicis 1993:21). Posebno se cijeni učenje 

uz rad. Autor navodi situacije u kojima se pokazuje dječje ustrajanje u izvršavanju školskih obaveza, 

iako žive u uvjetima u kojima je roditeljima njihova pomoć nužna, pa tako dječak Coretti svjedoči: 

„Otac s momkom otišao za nekim poslom, a majka mi je bolesna. Tako je ostalo na meni da istovarujem. 

Ujedno ponavljam gramatiku“ (De Amicis 1993:28). 

U romanu se ističe i domoljublje. Ono se prikazuje na dva načina: veličanjem slavne prošlosti te 

naglašavanjem potrebe za ljubavi prema domovini kao jedne od važnih odrednica identiteta svakog 

Talijana. Podsjećajući na neke važne trenutke iz talijanske prošlosti, autor navodi osobe koje su zadužile 

talijanski narod ili trenutke koji su bili ključni za stvaranje Italije, onakve kakvom je autor u romanu 

prikazuje. 

Navodeći motive iz talijanske prošlosti, autor u romanu podsjeća na pojedine povijesne trenutke za 

koje smatra da ih je važno naglasiti. Veliki i svečani trenutak u romanu je sahrana prvog talijanskog 

kralja: „Četiri su godine, u ovaj dan i sat, kako su pred Panteon u Rimu, stigla mrtvačka kola što su na 

ukop vozila mrtvo tijelo Viktora Emanuela II, prvoga kralja Italije, preminulog poslije dvadeset i devet 

godina vladavine, za kojih se velika domovina Italija, rasparčana prije na sedam država te ugnjetavana 

pod tuđinima i samosilnicima, preporodila i napokon ujedinila u jednu državu, neovisnu i slobodnu: 

dvadeset i devet godina slavnih i blagotvornih, punih ustrajnosti i hrabrosti, odanosti i vjernosti, kada 

se srčanost suprotstavljala pogiblima, kada se razbor pokazivao nakon izvojevanih pobjeda i kada je 

postojanost odolijevala svim nesrećama. (…) Zastave se opet ponosno uspraviše k nebu, a kralj Viktor 

siđe u grob i uđe u besmrtnu slavu“ (De Amicis 1993:94). Osim događaja iz prošlosti, De Amicis 
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progovara i o događajima koji se smatraju suvremenima vremenu u romanu: „Danas je dan narodne 

žalosti: sinoć je umro Garibaldi“ (De Amicis 1993:289). 

Ratne okolnosti su vrijeme kada je domoljublje dodatno izraženo, naročito u narodu koji se nađe u 

situaciji da treba braniti svoj prostor i svoj integritet. S obzirom na to, u dijelovima koji su posvećeni 

učiteljevim pričama, često su korišteni motivi djece koja su se iskazala u ratnim situacijama. Osjećaj 

domoljublja naglašen je upravo tužnim dječjim sudbinama. Dječak koji je zbog ratnoga junaštva ostao 

bez noge, nimalo ne žali zbog toga, već tješi kapetana koji ga je poslao na pogibeljni zadatak: „Hja, što 

ćemo?“, odgovori dječak, ponosan što je eto prvi put ranjen“ (De Amicis 1993:105). Ovu priču 

komentira i Enricov otac u pismu u kojem navodi: „Domovina je nešto tako uzvišeno i sveto te ja, tvoj 

otac (…) ne bih bio sretan kada bih te jednog dana vidio kako se živ i zdrav vraćaš iz boja u kojem se 

branila domovina – a ja znao da si izmakao smrti naumice, bježeći i skrivajući se“ (De Amicis 

1993:108). Upravo je žrtvovanje za domovinu prikazano kao vrhunac patriotizma koji bi svatko, pa i 

najmlađi, morali ponuditi, što proizlazi iz priče o malom izviđaču iz Lombardije: „On pak počivao 

ondje na travi, pokriven trobojnom zastavom: blijedim mu licem kanda prolazi smiješak, jadni dječak 

kao da čuje sve one pozdrave, sretan što je dao život za svoju Lombardiju“ (De Amicis 1993:57). 

Brojne su situacije u kojima autor ističe domoljublje kao dio dječjeg identiteta. To je istaknuto, na 

primjer, u situaciji u kojoj dječak odbija milosrđe jer su povrijeđeni njegovi domoljubni osjećaji: „Evo 

vam vašeg novca, uzmite ga!“, prezirno im viknu dječak, pomolivši glavu iza zastora na kabini. „Neću 

milostinje od onih koji vrijeđaju moju domovinu!“ (De Amicis 1993:14). Domoljubni osjećaj, kao i 

važnost prihvaćanja sunarodnjaka, migranata, istaknut je i u situaciji kada novi učenik dolazi u razred: 

„Rođen je u dičnu kraju koji je Italiji dao slavne ljude i daje joj izvrsne radnike i hrabre vojnike. (…) 

Pokažite mu kako talijanski dječak, ma u koju talijansku školu došao, svagdje nailazi na braću“ (De 

Amicis 1993:12).  

Čitav je niz primjera koji potvrđuju da je roman De Amicisa Srce roman koji njeguje svevremenske 

vrijednosti. U prvom se redu ističe važnost obrazovanja, ali i čitav niz drugih tradicionalnih vrijednosti 

koje obilježavaju ljudski rod u bilo kojem povijesnom razdoblju: čovjekoljublje, razumijevanje i 

milosrđe. Zalar navodi da je danas De Amicisova slava izblijedjela, u prvom redu zato što je usprkos 

pripovjedačkom daru djelo opterećeno patetikom, pedagoškim poukama i tugaljivom sentimentalnošću. 

Procjenjuje da je roman današnjem djetetu neprihvatljiv s obzirom na pravila discipline i poslušnosti 

koji se u djelu propagiraju (usp. De Amicis 1993:347). Ipak, bez obzira na manjkavosti koje pojedini 

istraživači ističu, i dalje je prisutan među čitalačkom publikom i doživljava prerade i u drugim 

medijima. 

 

5. Recepcija romana Srce 

Roman Srce doživio je velik uspjeh u Italiji, a nakon toga i širom Europe. Čim je bio objavljen, 

roman je doživio iznimnu popularnost, a o njegovoj čitanosti svjedoči i podatak da je samo u Italiji u 

prva dva desetljeća nakon objave bio objavljen u oko četiri stotine izdanja. U prvom desetljeću nakon 

prvog izdanja, djelo je prevedeno na sve europske jezike, pa tako i na hrvatski (Aviani 1993:327).  

Vrlo rano, već 1888. godine djelo se počelo prevoditi i na području Jugoslavije. Kada je riječ o 

recepciji De Amicisijevih djela, Čale navodi da se ovaj autor u Jugoslaviji prevodio više nego ijedan 

drugi talijanski pisac. Ističe da je uz ostale njegove radove koji su objavljivani u različitim časopisima 

poput Vijenca, Narodnih novina, Prosvjete i ostalih, roman Srce bio je objavljen dvadesetak puta. 

Uspjeh ovih poslijeratnih prijevoda tumači njegovim humanim, socijalnim i patriotskim stavom (usp. 

Čale, 1962:247).  

Roić navodi čitav niz prijevoda i prerada objavljenih na prostoru zemalja bivše Jugoslavije u 

razdoblju od 1888. do 2006. godine, iz čega proizlazi da se radi o iznimno čitanoj knjizi i na ovim 

prostorima (usp. Roić, 2015:51-53). U Hrvatskoj se prijevod De Amicisovog romana pojavljuje 1888. 

u Zagrebu (i doživio je četiri izdanja). Prevoditelj je bio Petar Kuničić koji je roman preradio tako što 

je događaje premjestio u Split i druge krajeve Hrvatske i stare Jugoslavije, a imena likova je pohrvatio. 

Dijelovi knjige objavljivani su u časopisima Smilje i Bršljan. Roman je objavljen u skraćenom obliku 

1976. godine (i također je doživjelo četiri izdanja) u prijevodu Marijane Drganc. Najbolji i najcjelovitiji 

prijevod učinio je Josip Tabak u izdanju Moste 1993. godine (vidi Zalar, 2010:347; Roić, 2015:49-51) 

De Amicisovo Srce utjecalo je na književnosti onih zemalja koje su djelo prevodili. Ponekad su ti 

prijevodi izazivali polemike u stručnoj javnosti (Vogrič 2009:113-117), a u većini slučajeva izvršili su 

stanovit utjecaj na nacionalnu književnost za djecu. Tako Zalar upozorava na De Amicisov utjecaj na 
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razvoj hrvatske dječje priče u 20. st. Njegov utjecaj prepoznaje u pričama Jagode Truhelke, Jure Turića, 

Jelice Belović-Bernadzikowski i drugih, te u stvaralaštvu Anđelke Martić (Zalar, 2010:347). 

 

6. Srce kao predložak za ekranizacije 

S obzirom na ovako veliku recepciju romana u Italiji i izvan nje, ne čudi da je vrlo brzo postao 

predloškom za ekranizaciju i to ne samo na talijanskom prostoru. Prva talijanska filmska verzija romana 

Srce objavljena je 1948. godine, u režiji Duilia Colettija i Vittoria De Sice. U filmu je naglasak na 

karakterima u kojima se kontrastiraju dobri i loši likovi, a naročitu je pozornost privukao lik učitelja 

Perbonija. Drugu ekranizaciju djelo je doživjelo 1973. godine, a režirao ju je Romano Scavolini. 

Nadalje, djelo je ekranizirano 1984. godine kao televizijska serija koju je režirao Luigi Comencini. 

Serija u ukupnom trajanju od 360 minuta podijeljena je u 6 epizoda. Na temelju romana snimljena je 

serija i 2001. godine, a režirao ju je Maurizio Zaccaro. Serija ukupno traje 600 minuta i podijeljena je 

na 6 epizoda. U njoj je predložak znatnije izmijenjen utoliko što su zbivanja ispričana iz perspektive 

Enricovog učitelja Perbonija, čime su se naglasila događanja među odraslima, naročito učiteljima.   

I izvan Italije roman je korišten kao predložak za stvaranje filmskih ostvarenja. Roman je ekraniziran 

u Argentini 1947. godine pod naslovom Corazón, a režirao ga je Carlos F. Borcosque. Prema predlošku 

romana Srce, snimljen je film i u Meksiku 1963. godine, pod naslovom Corazón de niño, a u režiji Julia 

Bracha. U Poljskoj kinematografiji na temelju De Amicisovog predloška snimljen je 1980. godine film 

Jesli serce masz bijace, što ga je režirao Wojciech Fiwek. Sadržaj svakog pojedinog filma odstupa od 

predloška utoliko što prikazuje okolnosti karakteristične za svaku pojedinu zemlju u kojoj je, prema 

osnovnoj ideji, film snimljen.  

Osim kao igrani film, roman Srce je ekraniziran 1981. godine i kao crtana serija, japanska anima (Ai 

no gakko cuore monogatari) u kojoj se radnja vjerno drži predloška. Serija se sastoji od 52 epizode u 

trajanju od 25 minuta.  

 

7. Zaključak 

Pišući o romanu Srce Aviani je istaknula: „Uza sve primjedbe ondašnjih De Amicisovih kritičara 

(poput Caruccija) i naših današnjih (krajnje nemilosrdnog Umberta Eca), knjiga je žilavo živjela i živi 

eto više od sto godina (1886). Da Srca nije bilo, De Amicis bi bio zaboravljen u Europi, a u svojoj 

domovini ostao bi osrednji pisac iz obvezne školske lektire“ (Aviani, 1993:332). 

Analizom radova koji govore o De Amicisovom Srcu i analizom romana zaključujemo da se radi o 

djelu koje je doživjelo veliku recepciju izvan svoje matične nacionalne književnosti, i to ne samo u 

prijevodnom obliku, već i kao predložak za slobodnije obrade u skladu s kulturama pojedinih 

nacionalnih književnosti u koje se djelo prenosilo. Iako djelo neće odgovarati obzoru očekivanja 

suvremenog dječjeg čitatelja, treba imati na umu da djelo prenosi pozitivne poruke. Roman oblikuje 

arhetipske likove koji su prepoznatljivi u talijanskoj književnosti, međutim temeljne ideje kojima se 

ističu vrijednosti obrazovanja, razumijevanja i milosrđa prema siromašnijima te ljubavi prema 

domovini predstavljaju polazište za preradu u književnosti na drugim jezicima, odnosno čine zanimljiv 

predložak za preradu u drugim medijima. U skladu s temeljnim idejama oblikovanja talijanskog 

identiteta, djelo je doživjelo nekoliko ekranizacija. Najsuvremenija, koja datira iz 2001. godine, 

zadržala je temeljne postavke romana koji se odnose na vrijeme i mjesto zbivanja, ali mu je dala 

drugačije, suvremenije promišljanje temeljnih ideja djela. Ostale ekranizacije, koje nisu s talijanskog 

govornog područja, u većoj su ili manjoj mjeri prilagodile temeljni predložak povijesnim i društvenim 

okolnostima zemlje u kojoj se film snimao. Dakle, neovisno o okolnostima, roman se u pisanom ili 

ekraniziranom obliku poklapao s primateljskim obzorima očekivanja i u skladu s time do danas ostao 

djelo koje je obilježilo talijansku književnost i njegovog autora Edmonda De Amicisa. 
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THE HISTORICAL AND CONTEMPORARY RECEPTION OF CHILDREN'S NOVEL 

HEART WRITTEN BY EDMONDO DE AMICIS 

 

Summary 
Edmondo De Amicis (1846-1908) is an Italian writer who was noted in European literary historiography 

by the novel Heart (Cuore), written in 1886. The novel is written as an educational book that indirectly aimed 

at teaching civic virtues to Italian school youth. The text deals with the ethical, social, historical and political 

situation in Italy at the turn of the 18th to the 19th century. The novel emphasises the virtues of responsibility, 

duty, order and importance of persistent work in addition to the social component in which the main focus 

is on mercy and love towards the others. 

The novel Heart (Cuore) had great success in Italy and beyond, throughout Europe. It is translated into 

almost all European languages, and in some countries, it has been published in several editions. Over a longer 

period, the text has received exceptionally positive feedback from the audience throughout Europe, not just 

in translation, but as a template for more elaborate transformations conducted in accordance with the cultural 

specificities of different national literatures in which the novel was adapted. The novel also served as a 

template for several movie adaptations. In Italy, it was also adapted in the form of two mini-series, while in 

Japan it was adapted as the anime series. Although the text does not correspond to the horizon of the 

expectations of a contemporary child reader, it is valuable to perform an analysis of the possibilities for its 

transformation appropriate to the contemporary recipient as it conveys timely and universal messages of 

humanistic values.  

 

Keywords: Edmondo De Amicis, social-political context, reception theory, children's literature, education 
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Sažetak 

Medijska pismenost ima sve veću ulogu u životu djece, kako u njihovom svakodnevnom životu, 

tako i u njihovom obrazovanju. Predmetno područje kultura i mediji novo je područje predmeta Hrvatski 

jezik.  Predstavlja jedno od triju međusobno povezanih predmetnih područja, a odnosi se na 

„istraživanje veza između tekstova i njihovih oblika, između kultura življenja i društvenih odnosa, 

međuodnosa autora i publike te visoke umjetnosti i popularne kulture“ (Kurikulum nastavnog predmeta 

Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, 2019). Ovim radom daje se pregled nastavnih sadržaja 

domene kultura i mediji prema Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i 

gimnazije iz 2019. godine te predmetnog područja medijska kultura prema Nastavnom planu i programu 

za osnovne škole iz 2006. godine. Cilj je istraživanja utvrditi koliko su i na koji način novi pojmovi 

zastupljeni u udžbenicima hrvatskog jezika za mlađu školsku dob. U prvom dijelu rada analiziran je 

Nastavni plan i program te dio Kurikuluma koji se odnosi na predmetno područje kultura i mediji. U 

drugom dijelu rada provedena je analiza udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob tiskanih od 

2014. godine do danas.   

 
Ključne riječi: mediji, medijska pismenost, kurikulum, kultura i mediji, udžbenici 

 

 

UVOD 

Hrvatski je jezik najopsežniji predmet hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja. Do školske godine 

2019./2020. sastojao se od četiriju nastavnih područja: književnost, jezik, jezično izražavanje i medijska 

kultura. Do tada se odgoj za medije u hrvatskom obrazovnom sustavu poučavao u sklopu nastavnoga 

područja medijska kultura. Kurikularnom su reformom za svaki predmet, pa tako i za hrvatski jezik, 

izrađeni nacionalni kurikulumi. Kurikulumom nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i 

gimnazije iz 2019. godine dosadašnja su se četiri nastavna područja promijenila u tri nastavna područja: 

Književnost i stvaralaštvo, Hrvatski jezik i komunikacija te Kultura i mediji. Domena kultura i mediji 

nova je domena predmeta Hrvatski jezik te ju, iako su nazivima slične, ne treba poistovjećivati s 

dosadašnjim nastavnim područjem. Kultura i mediji predmetno je područje kojim će se ovaj radi baviti. 

Cilj je ovog rada bio utvrditi koliko su i na koji način novi pojmovi predmetnog područja kultura i 

mediji zastupljeni u udžbenicima hrvatskog jezika za mlađu školsku dob.  

Ovaj se rad sastoji od dva dijela, teorijskog i istraživačkog. U teorijskom dijelu rada detaljno je 

proučen Nastavni plan i program, Kurikulum te  dio Kurikuluma koji se odnosi na predmetno područje 

Kultura i mediji. Navedeni su ishodi ovog predmetnog područja po razredima te sadržaji za ostvarivanje 

odgojno-obrazovnih ishoda.  

Istraživački se dio odnosi na analizu dokumentacije, točnije provedena je analiza udžbenika 

hrvatskog jezika za mlađu školsku dob tiskanih od 2014. godine do danas. Analizirat će se udžbenici s 

ciljem utvrđivanja zastupljenosti tema/pojmova predmetnog područja Kultura i mediji, odnosno 

medijska kultura.  
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1. KURIKULUM 

 

1.1. Kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije 

Nastavni plan i program za osnovne škole (2006) bio je temeljni dokument kojim su se propisivali 

ciljevi i sadržaji obrazovanja. Ovaj temeljni dokument sastojao se od nastavnih područja, nastavnih 

tema te ključnih pojmova i obrazovnih postignuća. No, 2019. godine on stupa izvan zakona  te 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokreće Kurikularnu reformu. Škola za život i Kurikularna reforma 

iznjedrili su Nacionalne kurikulume za sve nastavne predmete, pa tako i za nastavni predmet Hrvatski 

jezik. „Kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik jedinstven je dokument kojim su povezane sve 

razine odgojno-obrazovnoga procesa u kojima se uči i poučava hrvatski jezik…“ (Kurikulum nastavnog 

predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, 2019). Za razliku od Nastavnog plana i programa 

ovim su temeljnim dokumentom istaknuti odgojno-obrazovni ishodi, odgojno-obrazovni ciljevi 

poučavanja i učenja, međupredmetne teme, smjernice o organizaciji učenja i poučavanja te se 

naposljetku navode pristupi vrednovanju odgojno obrazovnih ishoda.  

Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik počiva na nekoliko važnih načela (2019: 7): 

- načelo komunikacijske i estetske funkcionalnosti,  

- načelo teksta,  

- načelo cjelokupnosti komunikacijske jezične prakse,  

- načelo standardnoga jezika i zavičajnosti,  

- načelo razlikovanja i povezivanja jezičnih razina,  

- načelo stvaralaštva u jeziku i putem jezika  

- opća načela postupnosti, primjerenosti, zanimljivosti i unutarpredmetne povezanosti i 

uravnoteženosti.  

 

Navedenim se načelima potiče razvoj integriteta i jezičnog identiteta te se promiče osjećaj 

domoljublja i pripadnost višekulturnoj i višejezičnoj zajednici europskih naroda.  

 

1.1.1. Struktura – područja predmetnog kurikuluma 

Kurikularnom reformom dosadašnja četiri predmetna područja (književnost, jezik, jezično 

izražavanje i medijska kultura) zamijenila su tri predmetna područja, stoga je danas strukturno predmet 

Hrvatski jezik organiziran u tri predmetna međusobno povezana područja: Knjiženost i stvaralaštvo, 

Hrvatski jezik i komunikacija te Kultura i mediji.  

Predmetno područje Hrvatski jezik i komunikacija prvo je predmetno područje, a temelji se na 

poučavanju, učenju i ovladavanju jezičnim znanjima i jezikom, prilikom čega jezik razmatramo u 

kontekstu. Književnost i stvaralaštvo drugo je predmetno područje Kurikuluma nastavnog predmeta 

Hrvatski jezik zasnovano na čitanju i interpretaciji književnih tekstova koji su iskaz jezične, umjetničke 

i osobne percepcije svijeta. Posljednje, treće predmetno područje, Kultura i mediji zasniva se na 

poticanju kritičkog mišljenja prema medijima, utjecaju medija i njihovom odgovornom korištenju, 

razumijevanju kulture te poticanju 

svjesnosti o vrijednosti tuđih i različitih 

stavova i mišljenja. Nadalje, potiče se 

razumijevanje tekstova u različitim 

kontekstima (međukulturnim, kulturnim 

i društvenim), poštivanje različitih 

uvjerenja, razvoj znanja o sebi i drugima 

što naposljetku dovodi do djelovanja u 

društvenoj zajednici.  

 
 

Slika 3: Predmetna područja nastavnog 

predmeta Hrvatski jezik 
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Slika 1 prikazuje predmetna područja nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Slovom A označeno je 

prvo predmetno područje – Hrvatski jezik i komunikacija, slovo B označava drugo predmetno područje 

– Književnost i stvaralaštvo, dok je treće predmetno područje, Kultura i mediji, označeno slovom C. U 

svim se predmetnim područjima Kurikuluma potiče ovladavanje jezičnim djelatnostima govorenja, 

čitanja, pisanja i slušanja.  

 

 1.2. Predmetno područje Kultura i mediji 

Predmetno područje kultura i mediji, prema Kurikulumu nastavnog predmeta Hrvatski jezik za 

osnovne škole i gimnazije iz 2019. godine, temelji se na razumijevanju teksta u različitim društvenim, 

kulturnim i međukulturnim kontekstima. Naglasak se stavlja na odgoj za medije, stvaranje kritičkog 

mišljenja i upoznavanje s različitim vrstama medija, a ne striktno na filmsku umjetnost kao što je to 

dosad bio slučaj.  

Ovo predmetno područje obuhvaća: kritički odnos prema medijskim porukama, razumijevanje 

utjecaja medija i njihovih poruka na društvo i pojedinca; stvaranje medijskih poruka i njihovo 

odgovorno odašiljanje; razumijevanje kulture s gledišta svakodnevnoga života, s društvenoga gledišta, 

kulture u odnosu na popularnu kulturu i kulture u odnosu prema književnosti i ostalim umjetnostima te 

utjecaj kulture na oblikovanje vlastitoga kulturnog identiteta te poticanje svjesnosti o jedinstvenosti i 

vrijednosti različitih mišljenja, stavova i ideja, društava i kultura radi uspješne komunikacije te 

razumijevanja drugih i drukčijih (Kurikulum predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, 

2019: 11).  

 

1.2.1. Odgojno-obrazovni ishodi predmetnog područja Kultura i mediji prema razredima 

U svim domenama, pa tako i u domeni Kultura i mediji, Kurikulumom se propisuju određeni 

odgojno-obrazovni ishodi učenja i poučavanja. Odgojno-obrazovni ishodi učenja i poučavanja proizlaze 

iz odgojno-obrazovnih ciljeva učenja i poučavanja predmeta Hrvatski jezik, a predstavljaju očekivanja 

od učenika. Propisani ishodi sastoje se od tri komponente: odgojno-obrazovni ishodi, razrade ishoda te 

razine usvojenosti određenog ishoda učenja i poučavanja. Nadalje, daju se propisani sadržaji te 

preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda učenja.  

 

1. RAZRED 

U prvom razredu Kurikulum propisuje sljedeće ishode:  

- OŠ HJ C.1.1. Učenik sluša/čita tekst u skladu s početnim opismenjavanjem i pronalazi podatke 

u tekstu. 

- OŠ HJ C.1.2. Učenik razlikuje medijske sadržaje primjerene dobi i interesu. 

- OŠ HJ C.1.3. Učenik posjećuje kulturne događaje primjerene dobi. 

 

Naznačeni kulturni sadržaji: kazališne predstave za djecu, likovne izložbe, izložbe u muzejima 

primjerene dobi i interesima učenika, susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim 

knjižnicama, dječji književni, filmski, obrazovni, tradicijski festivali, kulturni projekti namijenjeni djeci 

(Kurikulum predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, 2019: 19).  

 

2. RAZRED  

U drugom razredu su Kurikulumom propisani sljedeći ishodi: 

- OŠ HJ C.2.1. Učenik sluša/ čita medijski tekst oblikovan u skladu s početnim opismenjavanjem 

i izdvaja važne podatke. 

- OŠ HJ C.2.2. Učenik razlikuje medijske sadržaje primjerene dobi i interesu. 

- OŠ HJ C.2.3. Učenik posjećuje kulturne događaje primjerene dobi. 

 

Naznačeni kulturni sadržaji: kazališne predstave za djecu, posjet knjižnicama i odjelima većih 

knjižnica (zvučne knjige), likovne izložbe, izložbe u muzejima primjerene dobi i interesima učenika, 

susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim knjižnicama, dječji književni, filmski, 

obrazovni, tradicijski festivali, kulturni projekti namijenjeni djeci (Kurikulum predmeta Hrvatski jezik 

za osnovne škole i gimnazije, 2019: 26).  
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3. RAZRED 

U trećemu razredu Kurikulum propisuje sljedeće ishode: 

- OŠ HJ C.3.1. Učenik pronalazi podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi 

učenika 

- OŠ HJ C.3.2. Učenik razlikuje tiskane publikacije primjerene dobi i interesima. 

- OŠ HJ C.3.3. Učenik razlikuje kulturne događaje koje posjećuje i iskazuje svoje mišljenje o njima 

 

Naznačeni kulturni sadržaji: kazališne predstave za djecu, likovne izložbe, izložbe u muzejima 

primjerene uzrastu i interesima učenika, susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim 

(gradskim, mjesnim) knjižnicama, dječji književni, filmski, obrazovni, tradicijski festivali, kulturni 

projekti namijenjeni djeci, hrvatska kulturna i prirodna baština na svjetskoj razini (spomenici pod 

zaštitom UNESCO-a i nematerijalna svjetska baština u Hrvatskoj – narodni običaji i uratci) (Kurikulum 

predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, 2019: 32).  

 

4. RAZRED 

U četvrtom su razredu Kurikulumom (2019) propisani sljedeći ishodi:  

- OŠ HJ C.4.1. Učenik izdvaja važne podatke koristeći se različitim izvorima primjerenima dobi. 

- OŠ HJ C.4.2. Učenik razlikuje elektroničke medije primjerene dobi i interesima učenika. 

- OŠ HJ C.4.3. Učenik razlikuje i opisuje kulturne događaje koje posjećuje i iskazuje svoje 

mišljenje o njima. 

 

Naznačeni kulturni sadržaji: kazališne predstave za djecu, likovne izložbe, izložbe u muzejima 

primjerene uzrastu i interesima učenika, susreti s književnicima i ilustratorima u školi ili narodnim 

(gradskim, mjesnim) knjižnicama, dječji književni, filmski, obrazovni, tradicijski festivali, kulturni 

projekti namijenjeni djeci(Kurikulum predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, 2019: 38).  

 

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM  

Na temelju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (2006), Republika Hrvatska je u 

kolovozu 2006. godine predstavila Nastavni plan i program za osnovne škole. Nastavni plan i program 

za osnovne škole (u daljnjem tekstu NPP) bio je temeljni školski dokument sve do  školske godine 

2019./2020.. Nastavni plan propisivao je predmete koji su se učili (u kojem razredu, kojim redoslijed, 

broj sati tjedno). Nastavnim programom nastojalo se konkretizirati nastavni plan, a njime se propisivao 

opseg, dubina i redoslijed nastavnih sadržaja po nastavnim predmetima.   

NPP (2006) je određivao sljedeće temeljne ciljeve predmeta Hrvatski jezik: 

- razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanog uporabi jezika u svim 

funkcionalnim stilovima; 

- razvoj literarnih sposobnosti, čitateljskih interesa i kulture; 

- stvaranje zanimanja i potrebe za sadržajima medijske kulture;  

- osvješćivanje važnosti znanja hrvatskoga jezika; 

- razvijanje poštivanja prema jeziku hrvatskoga naroda, njegovoj književnosti i kulturi.“ (NPP, 

2006: 25) 

 

Prema NPP-u (2006) predmet Hrvatski jezik podijeljen je na četiri nastavna područja: književnost, 

hrvatski jezik, jezično izražavanje i medijska kultura.  

 

2.1. Predmetno područje medijska kultura  

Nastavni plan i program za osnovne škole (2006) propisivao je zadaće koje je trebalo ispuniti u 

sklopu svakog nastavnog područja, pa tako i u sklopu nastavnog područja medijska kultura. Prema 

NPP-u zadaće ovog predmetnog područja bile su: 

- osposobljavanje za komunikaciju s medijima: kazalištem, filmom, radijem, tiskom, stripom, 

računalom;  

- primanje (recepcija) kazališne predstave, filma, radijske emisije i televizijske emisije;  

- osposobljavanje za vrjednovanje radijskih i televizijskih emisija te filmskih ostvarenja. 
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3. USPOREDBA OPSEGA NASTAVNOG PODRUČJA MEDIJSKA KULTURA I DOMENE 

KULTURA I MEDIJI  

 

 3.1. Teme koje obuhvaća nastavno područje medijska kultura  

 
Tablica 1: Teme obuhvaćene nastavnim područjem medijska kultura; podaci preuzeti iz Nastavnog plana i 

programa za osnovne škole (2006). 

 
 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 

N
A

S
T

A
V

N
E

 T
E

M
E

  

(K
L

J
U

Č
N

I 
P

O
J

M
O

V
I)

 

1. Animirani film 

(lutkarski film, crtani 

film) 

2. Lutkarska 

predstava (lutka, 

lutkarska predstava) 

3. Knjižnica (školska 

knjižnica, mjesna 

knjižnica, knjižničar) 

1. Filmska priča (filmska 

priča, slijed događaja, lik u 

filmu) 

2. Kazalište (kazališna 

predstava, pozornica, 

gledalište) 

3. Televizija (televizija, 

televizijski program, 

televizijska emisija) 

4. Dječji časopis (dječji 

časopis, strip) 

1. Dječji film (dječji 

film, glumac) 

2. Radijska emisija 

(radijska emisija za 

djecu) 

3. Knjižnica – 

korištenje enciklopedije 

(dječja enciklopedija) 

1. Dokumentarni film 

(dokumentarni film) 

2.  Usporedba filma s 

književnim djelom 

(knjiga, film) 

3. Računalo (računalo, 

mreža/Internet) 

4. Knjižnica – služenje 

rječnikom i školskim 

pravopisom (rječnik, 

pravopis) 

 

3.2. Teme koje obuhvaća domena kultura i mediji   

 
Tablica 2: Teme obuhvaćene domenom kultura i mediji; podaci preuzeti iz Nacionalnog kurikuluma nastavnog 

predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019) 

 
 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 

T
E

K
S

T
N

E
  

V
R

S
T

E
 

Kraći edukativni tekstovi u 

udžbenicima, dječjim 

časopisima, dječjim 

leksikonima, rječnicima i 

enciklopedijama te 

obavijesni tekstovi u skladu 

s početnim 

opismenjavanjem; 

isprekidani tekstovi: tablice, 

piktogrami. 

Kraći edukativni 

tekstovi u udžbenicima, 

dječjim časopisima, 

dječjim leksikonima, 

rječnicima i 

enciklopedijama te 

obavijesni tekstovi u 

skladu s početnim 

opismenjavanjem; 

isprekidani tekstovi: 

piktogrami, tablice, 

popisi, plakati, recepti. 

Edukativni tekstovi 

primjereni razvoju 

čitalačke pismenosti, 

vijest, obavijest, 

izvješće, novinski 

članak primjeren 

razvoju čitalačke 

pismenosti i spoznajnim 

mogućnostima učenika, 

isprekidani tekstovi: 

piktogrami, tablice, 

popisi, plakati, recepti 

 

IZVORI 

INFORMACIJA: 

stručnjaci i predavači; 

školske ili 

narodne/gradske 

knjižnice; obavijesni 

tekstovi u priručnicima, 

knjigama, dječjim 

časopisima, novinama; 

internet, radio, televizija 

Edukativni tekstovi 

primjereni razvoju 

čitalačke pismenosti, 

vijest, obavijest, 

izvješće, novinski 

članak primjeren 

razvoju čitalačke 

pismenosti i spoznajnim 

mogućnostima učenika; 

isprekidani tekstovi: 

piktogrami, tablice, 

popisi, plakati, recepti 

 

IZVORI 

INFORMACIJA: 

stručnjaci i predavači; 

školske ili 

narodne/gradske 

knjižnice; obavijesni 

tekstovi u priručnicima, 

knjigama, dječjim 

časopisima, novinama; 

internet, radio, televizija 

V
R

S
T

E
  

M
E

D
IJ

A
 

Časopisi za djecu, animirani 

filmovi, edukativni i 

interaktivni digitalni mediji 

primjereni dobi i interesima 

učenika, televizijske i 

radijske emisije za djecu, 

Književni i zabavno-

poučni časopisi za 

djecu, kazališne 

predstave za djecu, 

animirani, 

dokumentarni i igrani 

filmovi, edukativni i 

Dječji časopisi, strip za 

djecu, kazališne 

predstave za djecu, 

animirani, 

dokumentarni i igrani 

filmovi tematski i 

sadržajno primjereni 

Dječji časopisi, 

kazališne predstave za 

djecu, animirani, igrani 

i dokumentarni filmovi 

tematski i sadržajno 

primjerene recepcijskim 

i spoznajnim 
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zvučne priče, kazališne 

predstave za djecu. 

interaktivni digitalni 

mediji primjereni dobi i 

interesima učenika, 

zvučna priča, 

televizijske i radijske 

emisije za djecu, dječje 

radijsko i filmsko 

stvaralaštvo. 

recepcijskim i 

spoznajnim 

mogućnostima učenika, 

edukativni i interaktivni 

digitalni mediji 

primjereni dobi i 

interesima učenika, 

televizijske emisije za 

djecu, radijske emisije 

za djecu. 

mogućnostima učenika, 

edukativni i interaktivni 

digitalni mediji 

primjereni dobi i 

interesima učenika, 

televizijske i radijske 

emisije za djecu.  

K
U

L
T

U
R

N
I 

 

D
O

G
A

Đ
A

J
I 

Kazališne predstave za 

djecu, likovne izložbe, 

izložbe u muzejima 

primjerene dobi i interesima 

učenika, susreti s 

književnicima i ilustratorima 

u školi ili narodnim 

knjižnicama, dječji 

književni, filmski, 

edukacijski, tradicijski 

festivali, kulturni projekti 

namijenjeni djeci. 

Kazališne predstave za 

djecu, likovne izložbe, 

izložbe u muzejima 

primjerene uzrastu i 

interesima učenika, 

susreti s književnicima i 

ilustratorima u školi ili 

narodnim knjižnicama, 

dječji književni, filmski, 

edukacijski, tradicijski 

festivali, kulturni 

projekti namijenjeni 

djeci.  

Kazališne predstave za 

djecu, likovne izložbe, 

izložbe u muzejima 

primjerene uzrastu i 

interesima učenika, 

susreti s književnicima i 

ilustratorima u školi ili 

narodnim (gradskim, 

mjesnim) knjižnicama, 

dječji književni, filmski, 

edukacijski, tradicijski 

festivali, kulturni 

projekti namijenjeni 

djeci. 

Kazališne predstave za 

djecu, likovne izložbe, 

izložbe u muzejima 

primjerene uzrastu i 

interesima učenika, 

susreti s književnicima i 

ilustratorima u školi ili 

narodnim (gradskim, 

mjesnim) knjižnicama, 

dječji književni, filmski, 

edukacijski, tradicijski 

festivali, kulturni 

projekti namijenjeni 

djeci.  

 

4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA  

 

4.1. Cilj istraživanja  

Cilj analize udžbenika je utvrditi je li Kurikularna reforma iznjedrila promjene, točnije usporediti 

zastupljenosti tema/pojmova predmetnog područja kultura i mediji, odnosno medijska kultura, u 

udžbenicima hrvatskog jezika za učenike mlađe školske dobi.  

 
4.2. Zadaci istraživanja  

Zadaci ovog istraživanja su proučiti Nastavni plan i program za osnovne škole (2006) i Predmetni 

kurikulum predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019). Nadalje, proučiti udžbenike 

hrvatskog jezika izdane od 2014. godine do danas te utvrditi i usporediti zastupljenost tema/pojmova 

predmetnog područja Kultura i mediji, odnosno medijska kultura. Naposljetku izložiti i predstaviti 

rezultate provedenog istraživanje.  

 

4.3. Vrsta istraživanja 

Po trajanju ovo je istraživanje transverzalno jer se istražuje presjek pojave u određenom trenutku. 

Prema mjestu na kojem se prikupljaju podaci istraživanje je neempirijsko (pregledava se relevantna 

literatura i analiziraju se udžbenici). 

 

4.4. Istraživačka pitanja  

IP1: Koje su razlike i sličnosti kulture i medija, odnosno medijske kulture? 

IP2: Je li Kurikularna reforma donijela promjene?  

IP3: Je li Kultura i mediji kao novi pojam zastupljenija u udžbenicima hrvatskog jezika za učenike 

mlađe školske dobi od dosadašnje medijske kulture?  

 

4.5. Postupak istraživanja 

Istraživanje započinje pregledom relevantne literature: Kurikuluma nastavnog predmeta Hrvatski 

jezik za osnovne škole i gimnazije (2019) te Nastavnog plana i programa za osnovne škole (2006). 

Zatim slijedi analiza udžbenika od 1. do 4. razreda izdanih u razdoblju od 2014. do 2021. godine s 

ciljem utvrđivanja i usporedbe zastupljenosti ključnih pojmova nastavnog područja medijska kultura i 
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domene Kultura i mediji. Analiza obuhvaća udžbenike sljedećih izdavačkih kuća: Školska knjiga, 

ALFA, PROFIL Klett te ALKA Skript. Tablica korištenih udžbenika priložena je na kraju ovog rada.  

 

4.6. Etika istraživanja  

Etika ovog istraživanja polazi od objektivnosti prilikom analiziranja udžbenika i relevantne 

literature. U ovom istraživačkom radu poštovat će se rad i trud nakladnika, a analizirat će se samo 

udžbenici koji se koriste u razrednoj nastavi, a koji su odobreni od strane Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. Etika istraživanja bit će zastupljena pri provođenju istraživanja, obradi podataka, 

interpretiranju rezultata te navođenju literature. 

 

5. ANALIZA UDŽBENIKA HRVATSKOG JEZIKA  

U ovom poglavlju prikazana je analiza udžbeničkih kompleta izdanih u periodu od 2014. godine do 

danas. Prikupljeni podaci prikazani su u tablicama koje su organizirane po razredima. Analiza obuhvaća 

udžbenike predmeta Hrvatski jezik od 1. do 4. razreda osnovne škole u izdanju Školske knjige, 

izdavačke kuće Alfa, PROFIL Klett, te izdavačke kuće ALKA Script.  

 
Tablica 3: Prikaz tema i ključnih pojmova u udžbenicima 1. razreda osnovne škole 

 

5.1. Prvi razred 

 
2020. POPIS POJMOVA 

Španić, A., Jurić, J., Zokić, T., Vladušić, B. (2020). Svijet riječi 1, integrirani radni udžbenik za hrvatski 

jezik u prvom razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Igram se – zvučna priča  

2. U knjižnici Knjižnica, slikovnica 

3. Četiri najvažnije male riječi – STRIP Strip 

4. Kazalište Kazalište, glumci, gledatelji, lutke, pozornica 

5. U kinu Film, kino, filmsko platno  

Ivić, S., Krmpotić, M. (2020). Pčelica početnica 1, radni udžbenik hrvatskog jezika u prvom razredu 

osnovne škole . Zagreb: Školska knjiga. 

1. Tko je najviši na svijetu, Nevio Smajić, 

Snježana Marić – ANIMIRANI CRTANI 

FILM 

Crtani film 

2. Crvenkapica – zvučna priča   

3. Bez izgovora, Nada Iveljić – zvučna priča   

4. Žmig, žmig, Željka Horvat Vukelja – zvučna 

priča 

 

5. Vau-vau, Boris Kolar – ANIMIRANI CRTANI 

FILM 

Crtani film 

6. Oblačni razgovor (igrokaz) Kazalište, kazališne predstave, glumci, gledatelji, 

gledalište, pozornica 

7. Srce u snijegu, Branko Ranitović  – 

ANIMIRANI FILM/LUTKARSKI FILM  

Lutkarski film, glumci, lutke 

Gabelica, M., Marjanović, V., Škribulja Horvat, A., Težak, D. (2020). Škrinjica slova i riječi 1, 

integrirani radni udžbenik iz hrvatskog jezika za prvi razred osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. U knjižnici  Knjižnica, knjižničar/ka 

2. Vau-vau, Boris Kolar – CRTANI FILM  Crtani film 

3. Crvenkapica – zvučna priča  

4. Kratki edukativni tekstovi – antilopa, emu, 

orao, ugor,  merkat, nosorog, jež, sova, šišmiš, 

tigar, panda, roda, vuk. 

 

5. Štednja – STRIP Strip 

6.  Lutka i lutkarska predstava Lutka, lutkarska predstava 

7. Srce u snijegu – LUTKARSKI FILM Lutkarski film 

8. Kratki edukativni tekstovi – bjeloglavi sup, 

crvendać, Čimpanza, ćuk,  zebra, žirafa, fazan, 
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hrčak, golub, ljama, njorka, morski paun 

(đavolja riba),  

9.  Ljubitelji cvijeća – CRTANI FILLM (redatelj: 

Borivoj Dovniković) 

Crtani film  

10. Radio Radio, radijske priče, dječje emisije, sportske 

emisije 

11. Reklame Reklama, promidžbene poruke 

12. Povrće pobjeđuje čokoladice – CRTANI FILM   

13. Animirani film Animirani film, crtani film, lutkarski film 

2019. 

Bežen, A., Turk Sakač, A., Minarik, S., Vugelec, G. (2019). Radost čitanja i pisanja 1, hrvatska 

početnica za prvi razred osnovne škole. Zagreb: Naklada Ljevak. 

1. Služimo se rječnikom Rječnik  

2. Trnoružica – radio-priča   

3. Dječji časopis  Časopis, dječji časopis 

4. Knjižnica Knjižnica/biblioteka 

5. Animirani  film  Crtani film, lutkarski film  

6. Srce u snijegu – LUTKARSKI FILM  Lutkarski film, lutke  

7. Što znači riječ mediji? – MEDIJI  Televizija, novine, računalo, tablet-računalo, 

pametni telefon, radio, medij 

8. Prijatelji – STRIP  Strip 

9. Kako izgleda kazalište? – KAZALIŠNA 

PREDSTAVA  

Kazališna predstava, pozornica, publika, gledalište, 

lutkarsko kazalište 

10. Pošla koka u dućan – CRTANI FILM  Slikovnica, crtani film 

Pavličević-Franić, D., Velički, V., Aladrović Slovaček, K., Domišljanović, V. (2019). Čitam i pišem 1, 

hrvatska čitančica i radni udžbenik iz hvratskog jezika i književnosti za prvi razred osnovne škole. 

Zagreb: ALFA. 

1. Tko je Videku napravio košuljicu?, Aleksandar 

Marks, prema priči Frana Levstika – CRTANI 

FILM  

Crtani film  

2.  Lutkarska predstava Lutkarska predstava, lutke, lutkarski festival, 

lutkarsko kazalište 

3. Srce u snijegu, Branko Ranitović – 

LUTKARSKI FILM  

Lutkarski film, animirani film 

4. Što znamo o krticama? – KRAĆI 

EDUKATIVNI TEKST 

 

5. STRIP Strip  

6. Zanimljivosti o kornjačama   

7. Maestro Koko, Zlatko Bourek, Zlatko Grgić, 

Ante Zaninović – CRTANI FILM  

Crtani film, likovi u crtanom filmu  

8.  Slikom i maštom do priče, Mato Lovrić  Strip  

Šredl, V., Tomaček, M., Herak Perović, Z.,Bursać, L. (2019). Moj hrvatski jezik 1, radni udžbenik za 

hrvatski jezik za prvi razred osnovne škole. Zagreb: ALKA Script. 

1. Crvenkapica – CRTANI FILM Crtani film 

2. Srce u snijegu – LUTKARSKI FILM Lutkarski film 

3. Knjižnica Knjižnica  

4. Vau-Vau, Boris Kolar – CRTANI FILM Crtani film 

5. Žabe na kiši – LUTKARSKA PREDSTAVA Lutkarska predstava 

6. Moj udžbenik – udžbenik   

Težak, D., Gabelica, M., Marjanović, V., Škribulja Horvat, A. (2019). Škrinjica slova i riječi 1, 

integrirani radni udžbenik iz hrvatskog jezika za prvi razred osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. U knjižnici  Knjižnica 

2. Vau-Vau, Boris Kolar -  CRTANI FILM  Crtani film 

3. Lutka i lutkarska predstava Lutka, lutkarska predstava 

 

4. Radio  Radio  

5. Reklame  Reklame 

6. Animirani film Animirani film 
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7. Lutkarski film Lutkarski film  

Ivić, S., Krmpotić, M. (2019). Pčelica 1, početnica hrvatskog jezika u prvom razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1. Miš u školskoj knjižnici Knjižnica, školska knjižnica 

2. Tko je najviši na svijetu?, Snježana Marić – 

CRTANI FILM 

Crtani film 

3. Vau-Vau, Boris Kolar – CRTANI FILM Crtani film 

4. Srce u snijegu, Branko Ranitović – 

LUTKARSKI FILM  

Lutkarski film 

Veronek Germadnik, S., Križman Roškar, M., Vekić, M., Pocedić, U. (2019). Nina i Tino 1, početnica 

za prvi razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Knjiga, knjižnica i ja Knjiga, knjižnica 

2. Posjet školskoj knjižnici  Školska knjižnica 

3. Vau-vau, Boris Kolar – CRTANI FILM Crtani film 

4. Slušam i crtam  

5. Idemo u kazalište – Kazališna predstava 

Snjeguljica 

Kazalište, kazališna predstava 

6. Idemo u kazalište – Kazališna predstava 

Crvenkapica 

Kazalište, kazališna predstava 

7. Što to čujemo na radiju? Radio, radijska emisija 

2015 

Marjanović, B. (2015). Sunčani dani 1, udžbenik s radnom bilježnicom za učenike prvog razreda 

osnovne škole. Zagreb: ALKA Script. 

Niti jedna tema  

2014 

Ivić, S., Krmpotić, M. (2014). Pčelica 1, početnica . Zagreb: Školska knjiga. 

1. Srce u snijegu, Branko Ranitović – 

LUTKARSKI FILM 

Lutkarski film 

Marjanović, V., Škribulja, A., Gredelj, R. (2014). Slova na dlanu, početnica. Zagreb: PROFIL. 

1. U knjižnici Knjižnica, knjižničarka, knjiga 

2. Animirani i lutkarski film Animirani film, lutkarski film  

3. Lutka i lutkarska predstava Lutka, lutkarska predstava 

4. Pale sam na svijetu – ANIMIRANI FILM Animirani film 

Zokić, T., Vladušić, B. (2014). Slovo po slovo 1, početnica. Zagreb: Školska knjiga. 

1. U našoj školskoj knjižnici  Školska knjižnica 

 

Tablica 3 prikazuje popis tema i ključnih pojmova domene Kultura i mediji, odnosno predmetnog 

područja medijska kultura. Valja napomenuti da se Nastavnim planom i programom za osnovne škole 

u prvom razredu naglasak stavlja na učenju početnog čitanja i pisanja. Rezultat toga bila je slaba 

zastupljenost tema i pojmova predmetnog područja medijska kultura, što je vidljivo iz priložene tablice. 

S druge pak strane Kurikularna reforma donosi promjene i po pitanju učenja početnog čitanja i pisanja 

te se u prvom razredu propisuje samo učenje pisanja školskog formalnog uspravnog slova što 

omogućuje veći postotak zastupljenosti tema drugih domena, pa tako i domene Kultura i mediji. Iz 

Tablice 1 možemo uočiti da pojmovi koji su bili propisani Nastavnim planom i programom za osnovne 

škole (2006) nisu izbačeni, već im se pristupa drugačije. Uz navedeno dodani su neki od pojmova s 

kojima su se učenici inače upoznavali kasnije, kao što su: kazalište, radio, radijska emisija, reklama i 

slično. Naravno treba uzeti u obzir da svaka izdavačka kuća različito pristupa sadržaju te su moguće 

razlike prema udžbeničkim kompletima, no većina ključnih pojmova je zapravo slična. Kurikularna 

reforma također je promijenila pristup poučavanju te se, uz navedeno, u udžbenicima mogu pronaći 

integrirani kratki edukativni tekstovi iz dječjih enciklopedija.  

Najveća novost koja se može uočiti u novim udžbenicima koji prate program Kurikuluma nastavnog 

predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019) jesu zvučne priče koje su također 

predstavnik domene kultura i mediji.  
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Tablica 4: Prikaz tema i ključnih pojmova u udžbenicima 2. razreda osnovne škole 

 

5.2. Drugi razred  

 
2020. POPIS POJMOVA  

Pavličević-Franić, D., Velički, V., Aladrović Slovaček, K., Domišljanović, V. (2020). Čitam i pišem 2, 

radni udžbenik iz hrvatskog jezika za drugi razred osnovne škole. Zagreb: ALFA 

1. Promidžbene poruke/reklame Reklama 

2. Podatci u tablicama i crtežima – rođendanski 

kalendar  

Tablica, grafički prikaz 

Turza-Bogdan, T., Velički, V., Pospiš, S. (2020). Čitam i pišem 2, radna čitanka iz hrvatskog jezika za 

drugi razred osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Dječji časopis Časopis, mrežni časopis, tiskani časopis 

2. Zimski san, napisala: Jadranka Čunčić-Bandov, 

ilustrirala: Irena Pranjić-Jukić – STRIP  

 

3. Predmeti lutke Kazalište, kazalište lutaka 

4. Za računalne sveznalice i neznalice – Iz 

časopisa Prvi izbor 

Računalo, tablet, prijenosno računalo  

5. Posjet iz svemira, Zlatko Grgić – ANIMIRANI 

FILM  

Crtani film, animirani film  

6. Kako je Ana kupila kruh, Aleksandar Marks – 

ANIMIRANI FILM  

Crtani film, animirani film 

7. Vjetrovita priča, Zlatko Grgić, Boris Kolar, 

Ante Zaninović – ANIMIRANI FILM 

Crtani film, animirani film  

8. Pokretne slike – FILM  Crtani film, lutkarski film, igrani film, 

dokumentarni film 

9. Durica, Ivica Bednjanec – TELEVIZIJA  Školski program, reklame, sport, televizija, emisija 

Težak, D., Marjanović, V., Škribulja Horvat, A., Gabelica, M. (2020). Škrinjica slova i riječi 2, 

integrirani radni udžbenik iz hrvatskog jezika za drugi razred osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Kazalište Kazalište, pozornica, gledalište, kazalište sjena 

2. Snijeg zabijelio Hrvatsku – Članak iz novina 

(Indeks, 14. Prosinca 2018.) 

 

3. Grafički prikaz visine snijega   

4. Zašto se maskiramo? Tjeranje zlih duhova – 

KRAĆI EDUKATIVNI TEKST 

 

5. Dječji časopis  Dječji časopis, zabavno-poučni časopis, književni 

časopis  

6. Radijska igra Radijska igra 

7. Cvjetni pozdrav, Antonija Poljan  Strip 

8. Radijska reklama  Reklama/promidžbena poruka 

9. Crveni balon, Albert Lamorisse Dječji film, igrani film 

10. Ježeva kućica – SLIKOVNICA I RADIJSKA 

IGRA 

Radijska igra, slikovnica 

11. Ježeva kuća, Eva Cvijanović prema priči 

Branka Ćopića – LUTKARSKI FILM  

Lutkarski film, lutke 

12. O radiju Radijska emisija, vijest, glazbena emisija, sportska 

emisija, dječja emisija 

13. Televizija Televizija, televizijski program, animirani filmovi, 

dječje emisije, dječji filmovi 

Zokić, T., Vladušić, B., Španić, A., Jukić, J. (2020). Svijet riječi 2, integrirani radni udžbenik hrvatskog 

jezika u drugom razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Rječnik Rječnik  

2. Dječji časopis Dječji časopis, školska knjižnica 

3. Animirani film Animirani film, lutkarski film, crtani film  

4. Obavijest – kazališna predstava  Obavijest  

5. O radiju  Radio 

6. Televizija Televizijski program, program namijenjen djeci: 

crtani, igrani, lutkarski serijali, animirani 
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serijali, emisije, kvizovi, program namijenjen 

odraslima 

7. Mama, imam prijatelja - Dokumentarni film Dokumentarni film 

8. Zagonetni dječak – Igrani film Igrani film  

9. Dokumentarni film o dupinima  

10. Moj prijatelj Willy – Dječji igrani film   

Ivić, S., Krmpotić, M. (2020). Pčelica 2, radni udžbenik hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne 

škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Ružno pače, Mate Lovrić – Crtani film  Animirani film, animator, animirani crtež-crtež, 

crtani film 

2. Kako je Ana kupila kruh, Aleksandar Marks – 

Crtani film 

Crtani film, animirani film 

3. Dječji časopis Dječji časopis 

4. Radijska emisija – Punoglavci  Radio, televizija, Internet, radijska emisija, dječja 

radijska emisija 

5. Televizija Televizija  

6. Ne igraj se s vatrom – Obavijesni tekst Obavijesni tekst 

7. Crveni balon, Albert Lamorisse – Crtani film  Dječji igrani film, film 

8. Igrajmo se kazališta Kazalište, lutkarsko kazalište 

9. Vrijeme igre, Petar Krelja – Dokumentarni film  Dokumentarni film  

10. Obavijesni tekst: Žabe, izvor: Novi list  

11. Međunarodni dan muzeja Muzej 

Budinski, V., Kolar Billege, M., Ivančić, G., Mijić, V., Puh Malogorski, N. (2020). Trag u priči 2, 

radni udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Školska knjižnica, Dijana Čupić Školska knjižnica, gradska knjižnica, knjiga, 

knjižničar, knjižara, čitač, čitatelj 

2. Dan za zdrave zube – kratki edukativni tekst   

3. Upoznaj lemure – kratki edukativni tekst Animirani film 

4. Je li mobitel telefon?  Radio, telefon, mobitel, gramofon, tablet,  

5. Ta krava! (kravata) – kratki edukativni tekst  

6. Konjički sport – kratki edukativni tekst  

7. Rukomet – kratki edukativni tekst  

8. Kazalište  Kazalište, marionete  

9. Hrvatska – kratki edukativni tekst  

10. Božićni običaji – kratki edukativni tekst  

11. Grlim te, grlim me… – kratki edukativni tekst  

12. Priča o uri – kratki edukativni tekst  

13. Plakat  Plakat 

14. Divovska kornjača – kratki edukativni tekst  

15. Ljetni plakat  Plakat  

Veronek Germadink, S., Vekić, M., Pocedić, U., Križman Roškar, M. (2020). Nina i Tino 2, udžbenik 

hrvatskog jezika za drugi razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Kad riječi zabole – Kišobran povjerenja – 

CRTANI FILM 

Crtani film, likovi u crtanom film 

2. Nije knjiga sve što čitam – DJEČJI ČASOPIS Dječji časopis, časopis 

3. Kako do informacija?; Djeca i igra, Ivo Kobaš 

– ulomak iz člana, preuzeto sa: 

www.logicno.com 

Televizija, radio, laptop 

4. Reklame oko nas  Reklama, plakat 

5. Što je zeko rek'o? – STRIO  Strip  

6. Što možemo izmjeriti? – kratki edukativni 

tekstovi o sunčanom satu i pametnom satu 

 

7. Pogledaj bolje, ovo je reklama Letak, reklama, reklamni letak 

8. Dobar dan, ovo su vijesti – VIJEST, 

TELEVIZIJA – kraći isječci vijesti (vremenske 

prognoze) 

Televizijske vijesti, vijest, novine, radio, televizija 

http://www.logicno.com/
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9. Poučno o poslastici: Čokolada – film (kratki 

edukativni film o nastanku/pravljenju 

čokolade) 

Film 

10. Smuti Smoothie od riječi: Lagani smoothie – 

RECEPT  

Recept  

11. Pred malim i velikim ekranima  Dječji program, zabavni program, informativni 

program, edukativni program, televizija  

12. Pod svjetlima pozornice  Predstava, kazalište, lutkarska predstava 

13. Kako dabar gradi svoj dom? – film   

14. I ovo treba znati (obrazac ispuni, upute prati)  Recept, obrazac, uputa  

2018.  

Zokić, T., Vladušić, B. (2018). Slovo po slovo 2, integrirani radni udžbenik za hrvatski jezik u drugom 

razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Kiki i ostali, Sanja Pilić – STRIP  Strip 

2. Odlikašići, Joško Marušić – STRIP  Strip  

3. Durica, Ivica Bednjanec – STRIP  Strip  

4.  Dječji časopisi Dječji časopisi, strip 

5.  Filmska priča Filmska priča 

6. Kazalište Kazalište lutaka, kazališna predstava, gledalište, 

pozornica 

 

Ivić, S., Krmpotić, M. (2018). Zlatna vrata 2, čitanka i hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1. Kako je Ana kupila kruh, Aleksandar Marks – 

FILM  

Filmska priča, slijed događaja 

2. Dado i Čmičko – STRIP  Strip  

3. Televizija, Ivica Bednjanec – STRIP  Strip, televizija, televizijski program, televizijska 

emisija  

4. Zmaj od papira, Nada Zidar-Bogadi – 

KAZALIŠTE 

Kazalište, kazališna predstava, gledalište, 

pozornica  

5. Dječji časopisi Dječji časopis 

2014. 

Marjanović, V., Škribulja, A., Gabelica, M., Gredelj, R. (2014). Hrvatski na dlanu 2, čitanka i 

udžbenik hrvatskog jezika za drugi razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. U knjižnici  Knjižnica 

2. Štednja – STRIP Strip 

3. O televiziji, televizoru, televizijskoj emisiji i 

programu 

Televizija, televizor, televizijska emisija, 

televizijski program 

4.  Dječji časopis Dječji časopis 

5. Kazalište  Kazalište, predstava, gledalište, pozornica, 

kazališna predstava 

6. Lutkarski animirani film – Začarani kraljević  Film, filmska priča 

Ivić, S., Krmpotić, M. (2014). Zlatna vrata 2, čitanka i hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole . 

Zagreb : Školska knjiga. 

1. Kako je Ana kupila kruh? -  Aleksandar Marks 

– FILM 

Film, filmska priča   

2. Dječji časopis  Dječji časopis  

Peko, A., Centner, S., Pintarić, A., Bakota, L., Majdenić, V. (2014). Moja staza 2, čitanka i udžbenik za 

hrvatski jezik i jezično izražavanje u drugom razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Kako je Ana kupila kruh? Aleksandar Marks – 

FILM/FILMSKA PRIČA 

Film, filmska priča 

2. STRIP Strip  

3. Televizija Televizija, televizijski program 

4.  Kazalište Kazalište  

5. Dječji časopis Dječji časopis  

Zalar, D., Dvornik, D., Petruša, F. (2014). Kuća svemoguća, čitanka za drugi razred osnovne škole. 

Zagreb: ALFA. 

1. Kljunko i Dugi – strip  Strip  
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2. Krojač Silvestar – CRTANI FILM Crtani film 

3. Dječji časopis Dječji časopis 

Pojmovi koji su integrirani:  Televizijski program, televizijska emisija, 

kazalište, gledalište, pozornica, 

Cindrić, D., Težak, D., Polak, S. (2014). Carstvo riječi, čitanka i jezični udžbenik za drugi razred 

osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Posjet iz svemira, Zlatko Grgić – CRTANI 

FILM  

Crtani film, filmska priča 

2. Kazalište Kazalište, kino, kazališna predstava, gledalište 

3. Volim televiziju  Televizijski program  

4. Dječji časopis  Dječji časopis  

5. Kljunko i ostali, Ante Zaninović – STRIP  Strip  

 

Tablica 4 prikazuje popis tema i pojmova koji se nalaze u udžbenicima koji prate Nastavni plan i 

program za osnovne škole (2006) te Kurikulum predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije 

(2019). Pogledom na tablicu vidljiv je povećan opseg tema i pojmova u udžbenicima koji prate 

Kurikulum. Nastavnim planom i programom iz 2006. godine propisane su sljedeće teme predmetnog 

područja medijska kultura: filmska priča, kazalište, dječji časopis i televizija. Naravno Kurikularnom 

reformom navedene teme nisu izbačene, već im se pristupa drugačije. Primjer toga je i nastavna tema: 

Televizija. Dosadašnji se pristup temeljio na šturim objašnjenjima pojma televizija i televizijski 

program, dok se u udžbenicima koji prate Kurikulum može uočiti proširena objašnjenja pojmova 

vezanih uz televiziju. Učenike se tako upoznaje s televizijskim programom namijenjenom djeci i 

odraslima. Kroz upoznavanje s televizijskim programom za djecu učenike se upoznaje s crtanim, 

igranim i lutkarskim serijalima, animiranim serijalima, emisijama u kojima sudjeluju djeca i kvizovima.  

Iz Tablice 4 možemo iščitati i jedan od pojmova s kojim su se djeca susretala u 4. razredu – 

dokumentarni film. Dokumentarni film pojam je koji se u udžbenicima definira kao „vrsta filma u 

kojemu su priroda i život ljudi prikazani onakvima kakvi zaista jesu u stvarnosti.“ (Zokić, Vladušić, 

Španić, Jukić, Svijet riječi 2, integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne 

škole, 2020). Kroz obradu teme dokumentarni film u udžbenicima stoji preporuka pogledati 

dokumentarni film Mama, imam prijatelja, hrvatski dokumentarni film o djeci s Downowim 

sindromom. Usporedbe radi učenici su se u 4. razredu susretali s pojmom dokumentarni film kroz šturo 

objašnjenje što je i koje zanimljivosti iz dokumentarnih filmova možemo saznati. 

Zanimljivost koju je Kurikularna reforma iznjedrila je i upoznavanje učenika s pojmovima recept, 

ali i tablica i grafički prikaz s kojima se učenici susreću kroz teme domene kultura i mediji.  

 
Tablica 5: Prikaz tema i ključnih pojmova u udžbenicima 3. razreda osnovne škole 

 

5.3. Treći razred 

 
2020. POPIS POJMOVA 

Ivić, S., Krmpotić, M. (2020). Zlatna vrata 3, integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika u trećem 

razredu osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Obavijesni tekst: ŠKOLSKA KNJIŽNICA Školska knjižnica (slikovnica, časopis) 

2. Zvijezda nijemog filma – Charlie Chaplin Nijemi film, zvučni film, igrani film, filmska 

komedija, 

3. STRIP: Igrajmo se školice Strip 

4. RADIJSKA EMISIJA: Čudna magla, Ivan Goleš Radijska emisija  

5. IGRANI FILM: Moj dida je pao s marsa, Dražen 

Žarković, Marina Andree Škop (2019.)  

Igrani film, plakat, film 

6.  Obavijesni tekst: MEĐUNARODNI DAN 

MUZEJA (članak preuzet s mrežnih stranica 

Muzeja grada Rijeke)  

Muzej, virtualni muzej 

Pojmovi koji se pojavljuju integrirani: e-poruka, reklamni letak, filmski plakat, film.   
Španić, A., Jurić, J., Zokić, T., Vladušić, B. (2020). Svijet riječi 3, integrirani radni udžbenik hrvatskog 

jezika u trećem razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. O stripu Strip, kadar,  

2. Animirani film Animirani film, crtani film 
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3. Leteći Fabijan – Crtani film o proferosu 

Baltazaru  

 

4. O plakatu Plakat  

5. Dokumentarni film  Dokumentarni film, scena 

6. Brošura Brošura  

7. Radijska emisija  Radijska emisija, dječja emisija, glazbena emisija, 

informativna emisija, zabavna emisija, obrazovna 

emisija, sportska emisija, radiodrama 

8. Vlak u snijegu, Mate Relja – FILM  Film (film-knjiga) 

9. Reklamni letak Reklama, reklamni letak, videoreklama 

10. Knjižnice Knjižnica 

11. Kazalište Kazalište, lutkarske predstave, dječje predstave, 

opera, predstave za odrasle, balet, kazališna 

predstava 

Pojmovi koji se pojavljuju integrirani: Časopis, strip, e-poruka. 

Turza-Bogdan, T., Velički, V., Pospiš, S. (2020). Čitam i pišem 3, radna čitanka iz hrvatskog jezika u 

trećem razredu osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Luka, Ivona Guljašević, Radost (2007.) – STRIP Strip  

2.  Pipo, Niko Barun, Radost (2007.) – STRIP  Strip  

3.  Klizanje, Ivan Tudek, Šašavi, a spašeni (2018.) – 

STRIP  

Strip 

4. O olimpijskim igrama – ENCIKLOPEDIJA  Enciklopedija  

5. Vlak u snijegu, Mate Relja (prema istoimenom 

romanu Mate Lovraka) – DJEČJI IGRANI FILM  

Dječji igrani film 

6. Čarobnjakov šešir (Milan Blažeković) Animirani film 

7. Mali vlak (Dragutin Vunak) Animirani film 

8. Kazališni bonton Kazalište, letak, brošura, kazališna predstava 

9. U knjižnici Knjižnica  

10. U muzeju Muzej, Noć muzeja 

Pojmovi koji se pojavljuju integrirani:  Slikovnica, strip 

Pavličević-Franić, D., Velički, V., Aladrović Slovaček, K., Domišljanović, V. (2020). Čitam i pišem 3, 

radni udžbenik iz hrvatskog jezika u trećem razredu osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Mrki medvjed – Enciklopedija životinja  

2. Odlazak u kino – čitanje s uočavanjem podataka, 

tablice 

 

3. Sova ušara – Enciklopedija životinja   

Tekstovi su integrirani u teme koje pripadaju domeni Jezik i komunikacija, ali odnose se i na ishod OŠ HJ 

C.3.1. – Učenik pronalazi podatke u obavijesnome tekstu iz različitih izvora primjerenih dobi učenika; 

tekstne vrste: kraći edukativni tekstovi u dječjim enciklopedijama, te obavijesni tekstovi u skladu s 

početnim opismenjavanjem: piktogrami, tablice, popisi, plakati, recepti.  

Težak, D., Marjanović, V., Gabelica, M., Škribulja Horvat, A. (2020). Škrinjica slova i riječi 3, 

integrirani radni udžbenik iz hrvatskog jezika za treći razred osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Strip Strip 

2. Slikovnica Slikovnica 

3. Knjižnica Knjižnica, enciklopedija 

4. Medo i zeko, Mano Galović; ilustrirao: David 

Peroš Bonnot – strip  

 

5. Voljeti životinje, Ivica Bednjanec – Strip  

6. Mačak Lučki – novinski članak Novine, novinski članak 

7. Kako je nastala kravata? – Kratki edukativni 

tekst 

 

8. Plakat Plakat 

9. Čudesna šuma – Crtani animirani film Dugometražni film, crtani film, redatelj, scenarist 

10.  Enciklopedija Enciklopedija 

11. Profesor Baltazar – kratki članak, preuzet s 

mrežne stranice Zagreb filma  

 

12. Vjetrovita priča – Crtani film   

13. Hrvatski izumitelji – kratki edukativni članci   
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14. Dado i Čmičko, pozelenio – Strip   

15. Kiki i ostali – strip  

16. Kazalište Kazalište, gledalište, pozornica  

17. e-poruka e-poruka, SMS 

18. Reklama Reklama 

19. Vrijeme je za strip, Grudanje, Schulz – STRIP  

20. Medo i zeko, Mane Galović, David Peroš Bonnot 

– STRIP 

 

21. Isječci novinskih članaka (Jutarnji.hr, 8. Veljače 

2009.) – integrirano uz pjesmu Snig u Splitu, 

Tonči Petrasov Marović 

 

22. Vlak u snijegu – Dječji film Dječji film  

23. Valentinovo, Schulz – STRIP  

24. Maskiranje, Ivica Bednjanec – STRIP  

25. Brošura  Brošura, dijelovi brošure 

26. Mama, kolika je kokoš koja nese ovolika jaja!? – 

novinski članak, Ivica Beti, Večernji list 

 

27. Radijska emisija Radijska emisija, obrazovna emisija, radijska priča 

za djecu, sportska emisija, zabavna dječja 

emisija, glazbena emisija 

28. Upoznajmo Mladena Kušeca – novinski članak 

Jutarnjeg lista, 1. Travanj 2017. (intervju)  

 

29. Časopisi Dječji časopis, časopis  

30. Strip  Strip, dječji časopis 

31. Filmska čarolija Lutke, računalna animacija, specijalni efekti  

32. Televizija, Ivica Bednjanec – STRIP  

33. Televizija Televizija, televizijski program 

34. Čudnovate zgode šegrta Hlapića – IGRANI 

DJEČJI FILM ili ANIMIRANI FILM 

 

Veronek Germadnik, S., Križman Roškar, M., Vekić, M., Pocedić, U. (2020). Nina i Tino 3, udžbenik 

hrvatskog jezika za treći razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Puno čitam, puno znam – DJEČJI ČASOPIS Dječji časopis, časopis, elektronička pošta 

2. Na policama knjižnica Knjižnica, putopis, dječji roman, biografija, 

enciklopedija životinja, enciklopedija biljaka, 

enciklopedija glazbe, enciklopedija digitalne 

tehnologije, enciklopedija 

3. Pisma mogu biti različita  e-pismo=elektronička pošta 

4. I to nije sve… reklame  Reklama  

5. Junaci stripova  Strip, likovi u stripu 

6. Cijeli je svijet kazalište Kazalište, scenografija, kostimografi, pozornica, 

gledalište, kino-dvorana (usporedba s kazalištem) 

7. O televiziji (povijest televizije, članak, izvor: 

Drvo znanja) 

Televizija, televizor  

8. Kako napraviti plakat?  Plakat, oglas 

9. Pustinjske kraljice – kratki edukativni tekst o 

devama 

 

10. Što sve može tehnologija? Internet, aplikacija 

11. Posjeti izložbu, dođi u kazalište Kulturne ustanove, kazalište, muzej, predstava 

12. Dječji časopisi, zabava ili znanje  Časopis, dječji časopis, članak  

13. Voliš li animirane filmove? Animirani film, crtani film  

Budinski, V., Kolar Billege, M., Ivančić, G., Mijić, V., Puh Malogorski, N. (2020). Trag u priči 3, radni 

udžbenik hrvatskog jezika za 3. razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Važno je sudjelovati – kratki edukativni tekst o 

olimpijskim igrama 

 

2. Volontiranje – kratki edukativni tekst  

3. Kako je tiskana prva knjiga? – kratki edukativni 

tekst  

Knjiga, knjižnice: gradska, školska, kućna, zvučne 

knjige za slijepe i slabovidne 
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4. Naj među životinjama – kratki tekstovi iz 

enciklopedije 

 

5. Opće informacije za ZOO Zagreb – opće 

informacije 

 

6. Malena i Klepetan, novinski članak  

7. Zašto lišće ujesen mijenja boju?; Zašto zimzelena 

stabla ujesen ne odbacuju iglice? – kratki 

edukativni tekstovi prema knjizi 1000 odgovora 

na pitanja iz znanosti 

 

8. Oduzmi, preuzmi, izumi… izum! – Edvard 

Slavoljub Penkala – članak  

 

9. U kazalištu Kazalište, kazališna predstava, dječje kazalište 

10. Čudnovate zgode šegrta Hlapića – ANIMIRANI 

FILM/IGRANI FILM  

Animirani film, igrani film 

11. Zašto ris ne voli mek snijeg? – edukativni tekst iz 

knjige 1000 odgovora na pitanja iz znanosti 

 

12. Kako ribe mogu preživjeti zimu u zamrznutome 

ribnjaku? – edukativni tekst iz knjige 1000 

odgovora na pitanja iz znanosti 

 

13. Iz muzeja grada Zagreba  Muzej, kulturni događaji, novine  

14. U muzeju i na izložbama  Muzej, izložba, kustos, Noć muzeja 

15. Postoje li teški i lagani jezici?; Zašto djeca lakše 

uče jezike nego odrasli?; Što povezuje jezik i 

glazbu?; Kako gluha djeca uče znakovni jezik? – 

edukativni tekst iz knjige 1000 odgovora na 

pitanja iz znanosti 

 

16. Proljetnice – zaštićene biljke – članak, prema: 

http://www.zagorje-priroda.hr/proljetnice  

 

17. Tko se još budi iz zimskog sna?, prema National 

Geographic Kids – Čudesan svijet životinja  

Plakat, računalna prezentacija  

18. Knjiga koja zna sve – enciklopedija  Enciklopedija, specijalna enciklopedija, online 

enciklopedija  

19. Dupin – edukativni tekst prema knjizi Mala 

enciklopedija životinja 

 

2019.  

Ivić, S., Krmpotić, M. (2019). Zlatna vrata 3, čitanka i hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1.  Boduljko i Žbunika, Jadranka Čunčić-Bandov – 

STRIP   

 

2. Vlak u snijegu, Mate Relja – DJELJI FILM  Dječji film  

3. Pojmovi koji su integrirani: Enciklopedija, radio 

2018.  

Zokić, T., Vladušić, B. (2018). Slovo po slovo 3, integrirani radni udžbenik za hrvatski jezik u trećem 

razredz osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Knjižnica Knjižnica, knjižara, dječja enciklopedija, 

enciklopedija, knjige, rječnici, školski časopisi 

2. 1. Kiki i ostali, napisala: Sanja Pilić, ilustrirao: 

Darko Kreč – STRIP 

Strip  

3. 2. Koko u novoj pustolovini – Zagonetni dječak 

(film prema romanu Ivana Kušana) – DJEČJI 

FILM  

Dječji film, igrani dječji film 

4. 3. Radijska emisija (O radiju) Radijska emisija, radio 

2016. 

Ivić, S., Krmpotić, M. (2016). Zlatna vrata 3, čitanka i hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1. Boduljko i Žbunika, Jadranka Čunčić-Bandov – 

STRIP 

 

2. Vlak u snijegu, Mate Relja – DJEČJI FILM  Dječji film  

3. Pojmovi koji su integrirani: Radio, enciklopedija  

http://www.zagorje-priroda.hr/proljetnice
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2014. 

Marjanović, B. (2014). Sunčani dani 3, čitanka s udžbenikom za treći razred osnovne škole. Zagreb: 

ALKA Script. 

1. Knjižnica – Korištenje enciklopedije Knjižnica, enciklopedija, rječnik  

2. Vlak u snijegu, Mate Relja – IGRANI DJEČJI 

FILM (Zadatak u sklopu čitanja ulomka iz 

dječjeg romana Vlak u snijegu; Ljuban i Pero 

(prilagođeno), Mato Lovrak 

 

Marjanović, V., Škribulja, A., Gabelica, M., Gredelj, R. (2014). Hrvatski na dlanu 3, čitanka i udžbenik 

hrvatskog jezika za treći razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Knjižnica – korištenje enciklopedijom  Enciklopedija, knjižnica, dječja enciklopedija, 

sadržaj/kazalo 

2. Kazalište  Kazalište, predvorje, gledalište, kazališni kostimi… 

3. Vlak u snijegu, Mate Relja – DJEČJI FILM  Dječji film 

4. Kuka – IGRANI FILM  Animirani film, igrani film (usporedba) 

5. Enciklopedijski atlas životinja: Vuk, žaba, velike 

mačke  

 

6. O radiju  Radio, vijest, glazbena emisija, sportska emisija, 

dječja emisija, reportaža 

Zokić, T., Vladušić, B. (2014). Slovo po slovo 3, integrirani radni udžbenik za hrvatski jezik i književnost 

u trećem razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

Niti jedna tema nije iz područja medijske kultura  

Pojmovi koji su integrirani: Tv program, strip  

Ivić, S., Krmpotić, M. (2014). Zlatna vrata 3, čitanka i hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1. Boduljko i Žbunika, Jadranka Čunčić-Bandov – 

STRIP 

Strip 

2. Vlak u snijegu – DJEČJI FILM Dječji igrani film 

Težak, D., Polak, S. (2014). Carstvo riječi, čitanka i jezični udžbenik za treći razred osnovne škole. 

Zagreb: ALFA. 

1. Boduljko i Žbunika, Jadranka Čunčić-Bandov – 

STRIP 

 

2. Vlak u snijegu, Mate Relja – DJEČJI FILM  Dječji igrani film 

3. Knjižnica – uporaba enciklopedije  Knjižnica, enciklopedija, gradska knjižnica  

4. Radijska emisija za djecu Televizija, radio, radijska emisija  

 

Tablica 5 prikazuje popis tema i ključnih pojmova predmetnog područja medijska kultura, odnosno 

domene Kultura i mediji za 3. razred osnovne škole. Nastavnim planom i programom (2006) za treći su 

razred propisane sljedeće teme: dječji film, radijska emisija, knjižnica: korištenje enciklopedije, dok 

Kurikulum, uz tekstne vrste i kulturne događaje, preporuča sljedeće teme: dječji časopisi, strip za djecu, 

kazališne predstave za djecu, animirani, dokumentarni i igrani filmovi tematski i sadržajno primjereni 

recepcijskim i spoznajnim mogućnostima učenika, edukativni i interaktivni digitalni mediji primjereni 

dobi i interesima učenika, televizijske emisije za djecu, radijske emisije za djecu. Uočljivo je iz tablice 

da se Kurikulum (2019) temelji na povezivanja i proširivanja gradiva prethodnih razreda, dok su 

udžbenici koji su pratili Nastavni plan i program (2006) integrirali samo one teme i ključne pojmove 

koji je isti propisivao. Pa se tako da uočiti uvođenje pojmova e-poruka, virtualni muzej, online 

enciklopedija, računalna prezentacija i drugo.  

U udžbenicima koji prate Kurikulum (2019) novost su i novinski članci koji su, osim kao zasebna 

tema, ponekad integrirani i uz teme drugih domena.  
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Tablica 6: Prikaz tema i ključnih pojmova u udžbenicima 4. razreda osnovne škole 

 

5.4. Četvrti razred  

 
2021.  POPIS POJMOVA 

Težak, D., Gabelica, M., Marjanović, V., Škribulja Horvat, A. (2021). Škrinjica slova i riječi 4, 

integrirani radni udžbenik iz hrvatskog jezika za čevrti razred osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Željko znatiželjko, Irena Jukić Pranjić – STRIP  

2. Charlie Chaplin, Mališan – NIJEMI FILM Filmski rječnik, nijemi film, crno-bijeli film 

3. Radijska emisija (Intervju objavljen 25. Ožujka 

2018. U Večernjem listu) – članak  

Intevju, radijska emisija, radio, obrazovna emisija, 

radijska priča za djecu, sportska emisija, 

zabavna dječja emisija, glazbena emisija 

4. Od polja do stola – FOTOSTRIP Fotostrip 

5. Dado i čmičko – STRIP  

6. Limenica, Evan DeRushie - ANIMIRANI 

FILM 

Sinopsis, crtani, lutkarski, računalni, kolažni film,  

7. Sam svoj majstro, Đuro Gavran – 

DOKUMENTARNI FILM 

Dokumentarni film, filmski kritičar 

8. Prijatelji (u epizodi: Ljudski izumi), Ivana 

Guljašević - STRIP 

 

9. Patuljci pojma nemaju – DOKUMENTARNA 

TELEVIZIJSKA SERIJA 

Dokumentarna televizijska serija 

10. Paprenjaci – recept  

11. Vrijeme je za strip – Veliki zli lisac, Benjamin 

Renner – STRIP 

 

12. Duh u močvari, Branko Ištvančić – 

DUGOMETRAŽNI IGRANI FILM ZA 

DJECU 

Dugometražni igrani film za djecu, filmska priča 

13. Vrijeme je za strip: Lažeš, Melita, Ivan Kušan, 

Nedeljko Dragić – STRIP  

 

14. Zvuk u filmu Nijemi filmovi, animirani film, zvučni film, zvučni 

animirani film 

15. Stripy, Guido Manuli, Bruno Bozzetto – 

CRTANI FILM 

Crtani film 

16. Rječnik, pravopis, leksikon, enciklopedija Rječnik, pravopis, leksikon, enciklopedija 

17. Učim o filmu  Dječji igrani film, dokumentarni film, igrani film.  

18. Mladi filmaši – Istraživački – DJEČJI FILM  Dječji film 

19. Mladi filmaši – Munje, gromovi i naši strahovi 

– ANIMIRANI FILM 

Animirani film 

20. Mladi filmaši - Animanie MDF ANIMIRANI 

EKSPERIMENTALNI DJEČJI FILM 

Animirani eksperimentalni film 

21. Mladi filmaši – Kao da se uklapam – 

DOKUMENTARNI FILM 

Dokumentarni film 

22. Vrijeme je za strip – Dupla briga, Marina 

Braović Hajdarović  

 

23. Klepetan i malena – TV REPORTAŽA TV reportaža, novinski članak, novinski prilog  

24. Lijepa priča daleko se čuje Slikovnica, medij, kazališna predstava, reportaža, 

dokumentarni film 

25. Neobični uskrsni običaji diljem svijeta – kratki 

edukativni tekstovi 

 

26. Znanstvena fantastika - Moj dida je pao s 

marsa, Marina Andrea Škop, Dražen Žarković 

Znanstvena fantastika 

27. Videoigre  Videoigre  

28. Računalo i Internet Računalo, Internet, e-pošta 

29. Reklame Reklame, sastojci na proizvodima 

30. Kao na televiziji, Antonio Nuić - IGRANI 

FILM ZA DJECU 

Igrani film za djecu, sinopsis, reklame, TV reportaža 
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31. Vrijeme je za strip: Hogar stražni, Dick Brown 

– STRIP 

 

32. Kako je Zagreb dobio ime? – članak preuzet s 

mrežnih stranica Hrvatske turističke zajednice  

 

33. Moj književni, filmski i medijski (d)jelovnik  - 

medijska osobna karta 

Animirani film, igrani film za djecu, dokumentarni 

film, dječja serija, televizijska emisija, radijska 

emisija, videoigre 

Turza-Bogdan, T., Pospiš, S. (2021). Čitam i pišem 4, radna čitanka iz hrvatskog jezika za četvrti razred 

osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Pipo, Niko Barun (Radost, 2016.) – STRIP  

2. Calvin i Hobbes, Bill Watterson – STRIP  Strip, crtani film 

3. Knjižnica kao riznica  Knjižnica, rječnik, pravopis, enciklopedija, knjiga, 

igrani film 

4. Krava na mjesecu, Dušan Vukotić – 

ANIMIRANI FILM  

Animirani film, slikovnica, knjižnica 

5. Družba Pere Kvržice, Vladimir Tadej – IGRANI 

FILM  

Dječji igrani film 

6. ANIMIRANI FILMOVI – Priča o igračkama, 

Čudesna šuma, Stopalići, Kralj lavova  

Kratkometražni film, dugometražni film 

7. Dječje filmsko stvaralaštvo  Animirani film, igrani film, dokumentarni film, TV 

reportaža 

8. Odlučujuća utakmica, Đuro Gavran – 

DOKUMENTARNI FILM  

Dokumentarni film, igrani film,  

9. Kazalište za djecu (a ponekad i za odrasle)  Kazalište, kazališne predstave, kazalište za djecu, 

lutkarski igrokaz, mjuzikl, dramski igrokaz, 

kazališni plakat 

10. Medij Medij, tiskani medij (knjige, novine, časopisi, 

brošure, plakati), film, televizija, radio, 

videoigre, Internet,  

11. Nacionalni park Plitvička jezera – OBAVIJESNI 

TEKST  

 

12. Što je Minecraft? (iz knjige Minecraft, osnovni 

vodič)  

Videoigra 

Turza-Bogdan, T., Pospiš, S. (2021). Čitam i pišem 4, jezični udžbenik iz hrvatskog jezika za četvrti razred 

osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Tekstovi o tigru – kratki edukativni tekstovi  

2. Čitanje sa zadatkom: Mobitel - članak (izvor: 

Internet) 

 

3. Međunarodni dan djeteta – obavijesni tekst  

4. Neobičan događaj, novinski članak (Jutarnji list, 

listopad 2016.)  

 

5. Duh u močvari – film  

6. Hrvatska pisma: glagoljica, latinica, ćirilica – 

kratki edukativni tekstovi 

 

7. Jeste li znali da je kravata dobila ime po 

Hrvatima? – kratki edukativni tekst 

 

8. Jeste li znali da je tehnička olovka izumljena u 

Zagrebu? – kratki edukativni tekst 

 

Zokić, T., Vladušić, B., Španić, A., Jurić, J. (2021). Svijet riječi 4, integrirani radni udžbenik hrvatskog 

jezika za četvrti razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Rječnik  Rječnik, školski rječnik, knjižara, knjižnica 

2. Knjiga i film: Družba Pere Kvržice  Dječji igrani film, animirani film  

3. Dječja enciklopedija Enciklopedija, dječja enciklopedija, opća 

enciklopedija, strukovna enciklopedija, leksikon  

4. Internet  Računalo, Internet, elektronska pošta  

Ivić, S., Krmpotić, M. (2021). Zlatna vrata 4, integrirani radni udžbenik hrvatskog jezika u četvrtom 

razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Intervju: Svaki je čovjek čuvar bisera, Božica 

Jelušić 

Intervju  
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2. Usporedba filma i književnog djela – Družba 

Pere Kvržice, Vladimir Tadej – DJEČJI IGRANI 

FILM 

Dječji igrani film,  

3. Lutkarski film: Koya, Kolja Saksida  Lutkarski film, animirani film 

4. Internet  Internet, Dan sigurnijeg interneta 

5. Crtani film Baltazar, epizoda Vjetrovita priča Crtani film 

6. Obavijesni tekst: Svjetski dan materinskog jezika Obavijesni tekst 

7. Međunarodni dan žena – kratki edukativni 

tekst/članak (preuzet sa: portalskole.hr)  

 

8. Fotopriča: Riječki šareni kišobrani Fotopriča, fotostrip 

9. Obavijesni tekst: Što su pičokazi? Obavijesni tekst 

10. Igrani-animirani film: igramo se priče – Cvrčak i 

mrav, Marina Andree Škop 

Igrano-animirani film 

11. Obavijesni tekst: životna filozofija mrava Obavijesni tekst 

12. Međunarodni dan dječje knjige  

13. Dokumentarni film: Jelena, Tatjana Kanceljak Filmska zanimanja, dokumentarni film 

Pojmovi koji se pojavljuju integrirani: Enciklopedija, plakat 

2018.  

Zokić, T., Vladušić, B. (2018). Slovo po slovo 4, integrirani radni udžbenik za hrvatski jezik u četvrtom 

razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Moje omiljeno povrće, Sanja Sruk Računalo, Internet, elektronička počta/e-mail 

2. Književno djelo i film – Družba Pere Kvržice Igrani animirani film 

3. Mama, imam prijatelja – DOKUMENTARNI 

FILM 

Dokumentarni film 

4. Usporedba dokumentarnog filma o dupinima i 

igranog filma Moj prijatelj Willy 

Dokumentarni film, igrani dječji film 

Pojmovi koji se pojavljuju integrirani: Strip, plakat, rječnik  

Ivić, S., Krmpotić, M. (2018). Zlatna vrata 4, čitanka i hrvatski jezik u četvrtom razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1. Družba Pere Kvržice – IGRANI FILM  Igrani film 

2. Dokumentarni film Dokumentarni film 

2017.  

Ivić, S., Krmpotić, M. (2017). Zlatna vrata 4, čitanka i hrvatski jezik u četvrtom razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1. Družba Pere Kvržice – IGRANI FILM  Igrani film 

2. Dokumentarni film Dokumentarni film  

2014.  

Marjanović, B. (2014). Sunčani dani 4, čitanka s udžbenikom za četvrti razred osnovne škole. Zagreb: 

ALKA Script. 

1. Knjižnica – služenje rječnikom i školskim 

pravopisom 

Knjižnica, rječnik, školski pravopis 

2. Duh u močvari, igrani film Igrani film 

3. Dokumentarni film Dokumentarni film 

Pojmovi koji se pojavljuju integrirani: Plakat 

Ivić, S., Krmpotić, M. (2014). Zlatna vrata 4, čitanka i hrvatski jezik u četvrtom razredu osnovne škole. 

Zagreb: Školska knjiga. 

1. Družba Pere Kvržice – IGRANI FILM Igrani film 

2. Dokumentarni film Dokumentarni film 

Pavličević-Franić, D., Domišljanović, D. (2014). Hrvatski jezik 4, udžbenik za 4. razred osnovne škole. 

Zagreb: ALFA. 

1. Duh u močvari – IGRANI FILM  

Težak, D., Polak, S., Cindrić, D. (2014). Čarolija riječi 4, čitanka i jezični udžbenik za četvrti razred 

osnovne škole. Zagreb: ALFA. 

1. Družba Pere Kvržice – IGRANI FILM  Igrani film 

2. KNJIŽNICA – rječnik i pravopis  Knjižnica, rječnik, pravopis  

3. Kljunko i Dugi – STRIP  

4. Karlek – STRIP   

5. Dokumentarni film Dokumentarni film  
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Pojmovi koji su integrirani: Televizijski program, mreža, Internet  

Zalar, D., Dvornik, D., Petruša, F. (2014). Kuća putujuća 4, čitanka za četvrti razred osnovne škole. 

Zagreb: ALFA. 

1. U potrazi za Ivanom – DOKUMENTARNI 

FILM 

Dokumentarni film  

2. Duh u močvari – igrani film Igrani film  

3. Patuljak Nosko – STRIP   

Pojmovi koji su integrirani:  Knjižnica, rječnik, pravopis, crtani film 

Budinski, V., Franjčec, K., Veronek Germadink, S., Zelenika Šimić, M., Lukas, I. (2014). Od slova do 

snova 4, čitanka za četvrti razred osnovne škole. Zagreb: PROFIL Klett. 

1. Duh u močvari – IGRANI FILM Igrani film  

Centner, S., Peko, A., Pintarić, A., Bakota, L., Majdenić, V. (2014). Moja staza 4, čitanka u četvrtom 

razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

1. Knjižnica – služenje rječnikom i školskim 

pravopisom 

Knjižnica, rječnik, školski pravopis 

2. Vukovi i sutra – DOKUMENTARNI FILM Dokumentarni film 

3. Družba Pere Kvržoce – IGRANI FILM Igrani film 

4. Računalo  

Zokić, T., Vladušić, B. (2014). Slovo po slovo 4, integrirani radni udžbenik za hvratski jezik u četvrtom 

razredu osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga. 

Niti jedna tema u prvom polugodištu nije iz medijske 

kulture 

 

Pojmovi koji su integrirani:  Strip  

 

Tablica 6 prikazuje popis tema i ključnih pojmova koji se pojavljuju u udžbenicima koji prate 

Nastavni plan i program (2006), odnosno Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik (2019). Iz 

navedene tablice također možemo potvrditi činjenicu da se Kurikulum (2019) temelji na povezivanju i 

proširivanju gradiva prethodnih razreda, dok su udžbenici koji su pratili Nastavni plan i program (2006) 

integrirali samo one teme i ključne pojmove koji je isti propisivao. Jedan od primjera bila bi i tema: 

Enciklopedija. Učenici su se u 3. razredu upoznali s pojmom enciklopedija, dok se u 4. razredu znanje 

učenika proširuje uvodeći tako pojmove dječja enciklopedija, opća enciklopedija, strukovna 

enciklopedija, leksikon. Sljedeći takav primjer je i tema – Radio. Učenici su se u prethodnim razredima 

upoznali s pojmom radio i radijska emisija, dok se u četvrtom razredu njihovo znanje proširuje te se 

učenici upoznaju s pojmovima obrazovna emisija, radijska priča za djecu, sportska emisija, zabavna 

dječja emisija, glazbena emisija.  

Novost u udžbenicima za 4. razred koji prate Kurikulum (2019) je sve veća zastupljenost obavijesnih 

tekstova, novinskih članaka, članaka iz dječjih časopisa te kratkih edukativnih tekstova.  

 

6. INTEGRACIJA DOMENE KULTURA I MEDIJI S NASTAVNIM TEMAMA DRUGIH 

DOMENA  

Prema Kurikulumu nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019) predmet 

Hrvatski jezik organiziran je u tri domene koje se međusobno isprepliću i nadopunjuju, pa se tako u 

novim udžbenicima u sklopu obrade drugih nastavnih jedinica mogu pronaći integrirani elementi 

domene Kultura i mediji. Tako integrirani elementi najčešće se pojavljuju u sklopu zadataka završnog 

dijela sata.  

U radnom udžbeniku za četvrti razred: Škrinjica slova i riječi 4 (Težak – Gabelica – Marjanović – 

Škribulja Horvat, 2021)  autorice predlažu nekoliko zanimljivih zadataka. Jedan od primjera bio bi 

zadatak izrade reklame: ČUVAJMO ŽIVOTINJE! u kojemu se učenici prisjećaju ključnih pojmova: 

reklama i plakat, ali se u isto vrijeme nastoji razvijati komunikacijske i prezentacijske sposobnosti, 

točnije stvaranje medijskih poruka i njihovo odgovorno odašiljanje, što je jedan od ciljeva domene 

kultura i mediji. Zadatak je to koji autorice predlažu odraditi u sklopu obrade teksta Paunaš, Tita 

Bilopavlovića. 

Nadalje, idući primjer integracije bio bi zadatak koji slijedi nakon obrade teksta Tri snježne 

pahuljice, Sunčane Škrinjarić u kojemu se od učenika traži da pogledaju jedan animirani film, a filmsku 

priču ispričaju pomoću zadane pripovjedne ruke.  
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Jedan od novih ključnih pojmova koji je uveden Kurikuralnom reformom, a propisan Kurikulumom 

predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019) jest i – recept. Radni udžbenik Škrinjica 

slova i riječi 4 (2021) integrirao je ovaj pojam u sklopu obrade nastavne jedinice: Posvojni pridjevi 

izvedeni od vlastitih imena s nastavcima –ski, -ški, -čki, -ćki. Učenicima je prvo predstavljena kulinarska 

zanimljivost o paprenjacima, nakon čega je predstavljen recept za iste.  

 

ZAKLJUČAK 

Današnji mediji dostupni su djeci od malih nogu, a škola je ključna institucija koja bi upravo zbog 

toga trebala imati cilj odgoj za medije od najranije dobi. Uz opširan program predmeta Hrvatski jezik, 

teme područja medijske kulture nisu dolazile do izražaja što potvrđuje i činjenica da je od 175 sati 

Hrvatskog jezika, propisanih Nastavnim planom i programom (2006), upravo ovo predmetno područje 

imalo najmanju satnicu.  

S druge strane, Predmetni kurikulum hrvatskog jezika za osnovne škole i gimnazije (2019) donosi 

brojne promjene. Kurikularnom reformom dosadašnja četiri nastavna područja zamijenile su tri nove 

domene: Književnost i stvaralaštvo, Hrvatski jezik i komunikacija te Kultura i mediji. Domena Kultura 

i mediji nova je domena predmeta Hrvatski jezik te ju, iako su nazivima slične, ne treba poistovjećivati 

s dosadašnjim nastavnim područjem, no važno je reći da ključni sadržaji prethodnog nastavnog područja 

nisu u potpunosti izbačeni, nego im se pristupa drugačije. Ishodi se u domeni Kultura i mediji odnose 

na medijsku pismenost, informacijsku pismenost, kulturalnost, a novost je ishod usmjeren na razvijanje 

navika posjećivanja kulturnih događaja, bilo onih u fizičkom ili digitalnom okruženju. No, Predmetnim 

kurikulumom hrvatskog jezika za osnovne škole i gimnazije (2019) propisan je isti godišnji broj sati 

predmeta Hrvatski jezik, odnosno njih 175, od čega je preporučeno 10% ukupnog broja sati posvetiti 

temama domene Kultura i mediji. Stoga se nameće važno pitanje: što je zapravo različito?  

Zbog pronalaska odgovora na prethodno postavljeno pitanje provedena je analiza udžbenika 

hrvatskog jezika izdanih od 2014. do danas, odnosno udžbenika koji su pratili Nastavni plan i program 

(2006) te onih koji prate Kurikulum predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije (2019). Iz 

provedene analize i priloženih tablica očite su značajne razlike između zastupljenosti tema i ključnih 

pojmova predmetnog područja medijska kultura i domene kultura i mediji. Osim što Kurikularna 

reforma donosi povećanje opsega tema i ključnih pojmova unutar domene kultura i mediji, novost je i 

fleksibilnija organizacija nastavnog procesa, što učiteljima omogućuje prilagodbu istog interesima 

učenika, ali i integracija elemenata domene kultura i mediji u ostale domene predmeta Hrvatski jezik. 

Povećanje opsega tema i ključnih pojmova unutar domene kultura i mediji dokazuje činjenica uočena 

analizom udžbenika – udžbenici koji prate Kurikulum (2019) postupno uvode pojmove primjenjujući 

načelo sustavnosti i postupne nadogradnje naučenoga.  

Nedvojbeno je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donošenjem Kurikularne reforme, odnosno 

Kurikuluma nastavnog predmeta Hrvatski jezik, napravilo značajan napredak po pitanju odgoja za 

medije, no tek se treba pokazati je li to dovoljno i prati li ovaj napredak užurbani razvoj tehnologije, 

društva i medija.  
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CULTURE AND MEDIA AS A NEW TERM IN CROATIAN LANGUAGE TEXTBOOKS 

FOR YOUNGER SCHOOL AGE 

 

Summary 

Nowadays, media literacy plays a significant role in children's lives, both in their daily and school 

life. The subject component - culture and media is a new area of the subject Croatian language. It is one 

of the three interrelated subject areas and refers to "research into the connection between texts and their 

forms, between the culture of living and social relations, the relationship between authors and audiences 

and high art and popular culture" (Croatian language curriculum, 2019). This paper provides an 

overview of the teaching contents of culture and media according to the Curriculum for the subject 

Croatian language for primary schools and gymnasiums from 2019. The research aims to determine to 

what extent and in what way new terms are represented in Croatian language textbooks for younger 

school age. In the first part of the thesis, the part of the Curriculum related to the subject area - Culture 

and Media was studied in detail. In the second part an analysis of Croatian language textbooks for 

younger school-age printed from 2014 to the present is presented. 

 

Keywords: media, media literacy, curriculum, culture and media, textbooks 
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Summary  

For hundreds of years, Hungarian Germans have lived alongside Hungarians in the Carpathian Basin, 

where their history and culture has intertwined in many ways. After World War II, the number of 

Hungarian Germans decreased drastically, leading to the widespread loss of their native language and 

unique dialect. Today’s generation of young students can often only acquire their heritage, German 

language and culture within educational institutions, such as in the preschools or primary schools 

supported by Hungary’s minority education system. In Hungarian German minority schools, students 

are exposed to Hungarian German culture, history and dialects in a weekly class called népismeret 

[folklore]. Educators are therefore tasked with both developing and strengthening their students’ 

Hungarian German identity, a part of their family history that parents cannot provide at home. With the 

purpose of illustrating how cultural heritage can be preserved and transmitted at the primary level, this 

lecture will introduce a few of the best practices utilized in the course of training future primary and 

preschool educators at ELTE TÓK’s Program for Hungarian German Studies Teachers. As a result of 

the COVID-19 pandemic, ELTE TÓK’s university programs were transformed into online courses that 

allowed students to explore how cultural heritage can be expressed via ICT tools.  

 

Keywords: Hungarian Germans, culture, dialect, identity, preschool, primary school 

 

 

1. Educating Hungary’s German minorities: An introduction 

This study examines the university-level training of primary teachers who acquire the necessary 

qualifications for teaching in Hungary’s minority school system. Our particular focus is on preparing 

future educators to view the classroom as a special place for the preservation of Hungarian German 

cultural heritage. Throughout the COVID-19 pandemic, the university courses in Hungarian German 

language and culture that are a part of the Hungarian German program at ELTE’s Faculty of Primary 

and Pre-School Education faced the challenge of “translating” cultural heritage lessons to the realm of 

digital interfaces. This unprecedented situation led to the creation of new solutions that make Hungarian 

German traditions available to young students in a way that is modern, sustainable, and more attractive 

to the digital native generation. Although both students and instructors had to overcome quite a few 
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obstacles during this process (such as the lack of personal contact, technical issues, waning motivation, 

managing the sudden array of various platforms, difficulties in time management, etc.), we were able to 

develop a set of best practices that can be applied to future courses. Before introducing these methods, 

it is first necessary to provide a brief overview of Hungarian German history and heritage, Hungarian 

German minority schools, and the nature of language instruction in these institutions.  

Currently, Hungarian Germans comprise the nation’s second largest ethnic group and roughly 

number between 200,000 to 220,000 individuals, or 2.5% of the entire population. Hungarian Germans 

speak mixed dialect variants that are unique to Hungary and therefore do not exist anywhere in Germany. 

Their communities can be found in various parts of Hungary, such as in villages surrounding the Buda 

side of Budapest, on the gentle slopes of the Vértes or Bakony Mountains, in Tolna or Baranya County, 

and along the western border of Hungary. Due to the scattered nature of these geographic locations, 

entirely different linguistic variants emerged throughout these regions. Between 1946 and 1948, in 

reprisal for the devastation of World War II, a vast number Hungarian Germans were deported from the 

nation’s territory. The decision to blame all Germans for the war led to a devastating, highly traumatic 

schism in the centuries-old history of German ethnicities inhabiting the Carpathian Basin. While close-

knit, rural communities were broken up and scattered to the winds, Hungarian Germans were legally 

forbidden from speaking their native dialect. As a result, families were significantly less likely to pass 

down their linguistic heritage to the following generations. Since parents felt the need to protect their 

children from the discrimination that their ethnic heritage garnered, postwar generations of Hungarian 

Germans grew up speaking Hungarian, a circumstance that has led to the current, tragic state of linguistic 

loss. Today only members of generations who are older than seventy or eighty years in age qualify as 

native speakers of a German dialect (Márkus 2016: 164).  

A further consequence of the postwar period of mass deportations is that, in the case of language 

education for Hungarian Germans, the concept of native language instruction is regrettably out of the 

question. Instead, institutions that belong to an ever-expanding network of Hungarian German minority 

schools offer instruction in German as a Second Language or German as a Foreign Language. Given 

that the majority of children from Hungarian German families have been socialized in Hungarian, it is 

the school’s task to determine whether students learn standard German as a second or foreign language. 

As a part of this process, children are additionally exposed both to the local German dialect as well as 

to their community’s history. These cultural heritage elements form an essential part in developing and 

reinforcing students’ ethnic identity. Published in 2010, the document entitled Gyökerek és szárnyak. A 

magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja [‘Roots and Wings: An 

Educational and Cultural Program for Hungarian Germans’] sets the following aims for institutions in 

Hungarian German education: “The essential facets of a Hungarian German identity include an 

advanced knowledge of the German language, the preservation of local dialects and customs, and the 

continued awareness of and discourse about Hungarian Germans’ past and present within the framework 

provided by a familiarity with the modern cultures found in today’s German-language territories.” (Erb 

és mtsai 2010: 8). 

In Hungary, the majority of children who belong to a Hungarian German communitiy have to 

“relearn” their ancestors’ language, a process that, for the most part, begins in pre-school. These young 

learners typically grow up possessing an awareness of their German cultural heritage and are familiar 

with their ancestors’ music and folk dance, yet have not learned the language at home, within the family 

environment. The advanced state of Hungarian German assimilation into mainstream Hungarian society 

means that these children do not know their heritage language at a native level. When playing amongst 

themselves, they use Hungarian and frequently answer in Hungarian when asked a question in German. 

Language and culture, however, play essential roles in their sense of ethnic identity (Márkus–Gölcz 

2018: 62). In the case of Hungarian Germans, the concept of Doppelidenitaet, or double identity, is a 

characteristic aspect of their identity. Members of the Hungarian German community strongly identify 

with their German heritage given that their ancestors were German, spoken in German, wore the 

traditional clothing of Germans and had their own, distinct set of customs and traditions. Yet Hungarian 

Germans also identify as Hungarians because Hungary is where they have made their homes. As such, 

it is the country where they were born and reached adulthood, it is the nation whose history they have 

participated in and influenced, and it is the land to which they bear strong, emotional connections. For 

Hungarian Germans, their sense of double identity imbues them with a connection to both a motherland 
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(Mutterland) and a fatherland (Vaterland). For a more detailed examination of the history of Hungary’s 

German communities, see Márkus–Lo Bello (2021). 

 

2. Sustainable cultural heritage in the field of education 

In school, the most suitable subject for reinforcing and developing students’ ethnic identity is 

népismeret, heretofore referred to as folk education. Held once a week, this subject is a mandatory part 

of the national curriculum from first to twelfth grade. Lessons in German folk education aim to transfer 

and develop cultural values. From a methodological point of view, a creative, action-based approach is 

encouraged, such as that of Freiarbeit [‘independent work’], setting up themes at various stations situated 

about the classroom and having students complete tasks at each station, workshops, museum pedagogy 

activities, and school projects. Exposing students to heritage-related topics in this manner leads to the 

kind of experience-based learning process that engenders the integral emotional connections they cannot 

receive within their own, home environment. 

In September 2013, Hungary’s new national curriculum described the following pillars for German 

folk education lessons: “a high level of linguistic ability, the continuation of local dialects and customs, 

knowledge of the past and the present, all of which comprise integral elements in the formation of 

identity” [nyelv magas szintű birtoklása, a helyi nyelvjárások és szokások ápolása, a történelem és a 

jelen ismerete – mindezek az identitás nélkülözhetetlen részét képezik]. In 2020, the most recently 

ratified National Core Curriculum also included the accompanying guidelines for content and a new set 

of curricular frameworks. For the purpose of this paper, the following section will focus on a brief 

summary of the curricular frameworks laid out for German education.3 These changes have been 

gradually introduced in stages, beginning in the first, fifth, and ninth grades during the 2020/2021 

academic year.  

The 2020 curricular framework for the subject of German folk education contains the following 

description: “For Hungarian Germans, language and culture form the basic foundation for maintaining 

and strengthening their ethnic identity. As a consequence of the palpably advanced process of 

assimilation that has been occurring for decades, the role of educational institutions has grown as regards 

passing on the language, culture, and identity” [A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és 

a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta 

érzékelhető előrehaladott asszimilációs folyamat következtében megnőtt a nevelési és oktatási 

intézmények szerepe a nyelv, a kultúra és az identitás továbbadásában]. The document then states that, 

“In our modern world, learning via human connections is just as important as acquiring knowledge and 

information or developing action strategies. For national ethnic groups this aspect bears particular 

significance since these citizens possess two native languages. Yet it must also be taken into 

consideration that – due to assimilation – educational institutions cannot rely upon the possession of 

linguistic skills brought from home” [Modern világunkban az emberi kapcsolatokon keresztül történő 

tanulás éppoly fontos, mint a tudás és az információ megszerzése, valamint cselekvési stratégiák 

kifejlesztése. A hazai nemzetiségek számára ez meghatározó jelentőséggel bír, hiszen két anyanyelv 

birtokában vannak. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a már említett asszimiláció következtében 

az oktatási intézmények nem építhetnek a tanulók otthonról hozott nyelvi ismereteire]. A német 

népismeret tantárgy friss kerettanterve azt ajánlja, hogy a nemzetiségi tanulók először élményszerű 

helyzetekben találkozzanak a legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiség 

kultúrájával. Később, ezekre építve cselekvés- és projektorientált oktatási formákban szereznek 

ismereteket a nemzetiség történeleméről, néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról és a médiáról.  

This reality poses a significant challenge in early primary education. A German folk education 

textbook for grades 1-4 is available on the Internet and also includes four separate workbooks for each 

grade. This textbook is essentially well-organized, based on good concepts, is child-friendly, and 

contains exercises that are appropriately geared toward the characteristics of each age group. Different 

textbooks, however, are needed for bilingual schools versus those that teach languages given that the 
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language levels of the students at these disparate types of educational institutions significantly diverge. 

Yet another difficulty lies in the fact that the environment for preserving cultural heritage is quite 

different in a town close to the capital city versus a village located in Tolna or Baranya Counties, where 

the local German dialect and traditions are more prevalent. The children and educators from these 

regions naturally relate to their cultural heritage in different ways: different aspects are emphasized just 

as different elements possess a different type of importance. In many cases, the parents also demonstrate 

another kind of a relationship to their cultural heritage. In spite of these subtle, yet fundamental 

considerations, the number of Hungarian German dialects poses the greatest challenge. In the past, every 

village had its own dialect: it is therefore both impossible and unacceptable to declare one dialect fit for 

(or worthy of) being taught in Hungarian German schools. If we take the curricular framework’s 

meaning to heart, the workbook for German folk education should be appended with an insert containing 

the vocabulary, children’s rhymes, songs, and sayings for each Hungarian German village. 

To provide an overlook of what “in-person” methods are used (when not battling a pandemic) to 

provide students with experience-based exposure to their heritage culture, visiting tájház [‘local, 

regional museum collections’] institutions is an excellent way to induct students into the architectural 

heritage of Hungarian German communities. In fact, many Hungarian German villages have established 

a tájház where visitors can see firsthand how a traditional peasant house was constructed, organized, 

and furnished. A few of these institutions also offer museum pedagogy activities, another very valuable 

method for transmitting cultural heritage in an experience-based manner.  

To mention one of the tájház institutions whose events support the aims of German folk education 

lessons, the website for the Jakob Bleyer Heimatmuseum located in Budaörs (Wudersch) offers a broad 

selection of programs and publications, including a summer camp for children, a variety of museum 

pedagogy events, and lessons on local lore. At these activities, the museum’s curators familiarize 

students with the town’s historical and cultural traditions in relation to topics that also appear in the 

curricular framework for German folk education: the settlement of German groups in the Carpathian 

Basin, their postwar deportation, the agricultural accomplishments of Hungarian Germans, with 

particular focus on viniculture and fruit cultivation, traditional folk dress, and religious beliefs. The 

availability of this tájház is a rare opportunity for the children of Budaörs (and not just those who attend 

the Hungarian German minority school) to gain an appreciation of their town’s unique traditions. At the 

museum, bilingual puppet shows are also held for the youngest members of the audience. These events 

are playful ways for children to become accustomed to the sound of the German language while also 

becoming exposed to a bit of Hungarian German culture. A family program such as this not only 

supports the human contact that is a necessary component of identity-building, but also allows different 

generations to be present and perhaps indulge in family memories, stories, and conversations, thereby 

bringing the grandparents’ past much closer to grandchildren.  

http://www.heimatmuseum.hu/hu/programok/gyermekprogramok/babeloadasok-a-legkisebbeknek. 

Engendering this kind of personal experience both within and beyond the classroom is the ultimate aim 

of German folk education. 

 

 

http://www.heimatmuseum.hu/hu/programok/gyermekprogramok/babeloadasok-a-legkisebbeknek
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Picture 1: Traditional peasant homes in the Hungarian German village of Budaörs (Wudersch),  

shown on a contemporary postcard found in the picture gallery of the Jakob Bleyer Heimatmuseum.  

Source: http://www.heimatmuseum.hu/hu/anyagok/fotok/epitett-oroksegunk 

 

The following idea represents a sort of intermediate step between full-blown digital education and 

in-person methods. One topic that is missing from the curricular framework yet provides an excellent 

means of strengthening identity is the lives of famous individuals who are of German ancestry but are 

mainly known for their contributions to Hungarian culture. Once students are aware that these well-

known personages are members of their own ethnic group, they can gain a stronger sense of pride in 

being Hungarian German. To provide one example of how this kind of an exercise can improve students’ 

opinion of their cultural identity, Teréz Brunszvik (Brunswick) (Pozsony, 1775 – Pest, 1861) is known 

as the Hungarian countess and educator who spearheaded the establishment of preschool in Hungary 

and introduced other innovations in women’s education. In 1828, she opened the first Hungarian 

kindergarten in Buda, Angyalkert [‘Angel Garden’], which was also the first institution of this kind 

throughout the entire Habsburg Empire (Hambuch 1998: 423). Yet she is only known as a Hungarian 

countess and pioneer in the field of Hungary’s preschool and women’s education. In any event, this is 

the only information to be read about her on the Hungarian version of Wikipedia or femina.hu 

(https://femina.hu/kapcsolat/brunszvik-terez/), a website featuring the lives of famous women. After 

researching the Hungarian-language sources about Teréz Brunszvik on the Internet, students can then 

discover the German heritage of a certain Therese von Brunswick as a part of their German folk 

education lessons. (For a list of more famous Hungarians, see Appendix I, as well as Hambuch (1998: 

373-458) and Márkus (2008: 77, 80, 92, 105 f., 148-149)). Today a museum, important agricultural 

center, and cultural heritage site, fifth- or sixth-grade students can visit her former manor in Mártonvásár 

to experience first-hand the contribution of a Hungarian German aristocrat. In fact, her connection to 

Ludwig von Beethoven – showcased in the site’s museum exhibit dedicated to Beethoven’s life and 

music – fulfills the additional aspect stipulated in the curricular framework of also educating students 

within the broader context of global German culture. The entire network of Hungarian German 

institutions, however, depends upon the presence of dedicated, well-educated, and passionate preschool 

and primary educators who identify with the challenges and joys of their community’s special 

Doppelidenitaet. 

 

3. Preparing future educators for teaching at Hungarian German institutions      

Eötvös Loránd University’s Faculty of Primary and Preschool Education offers a BA-level diploma 

in Hungarian German Studies for future primary and preschool educators. Without exception, all of our 

courses are taught in German, although standard German is the primary medium for instruction. When 

beginning the program, students are expected to demonstrate a B2-level of language competency: after 

four years of study, they must have the equivalent of a C1-level. Other than the German-language 

courses that are built into each semester of their studies, our students can also apply for an Erasmus 

scholarship to study at a German-speaking country for a maximum of two semesters. A further Erasmus 

scholarship allows students to complete professional practices in German-speaking territories within the 

EU. In their children’s literature courses, students are exposed to texts written in dialect while their 

course in folklore/ethnography allows them to participate in a research project encompassing the 

collection of the types of words and expressions used by children in various dialects. The elective course 

Hungarian German Dialects further familiarizes them with the German dialects unique to Hungary. 

Certain grammatical variations can also be explored as a part of their grammar courses. It is particularly 

important to sensitize future educators to this phenomenon as they must be aware that differences in 

grammar usage are not wrong or something to be disdained because they are not mistakes, but rather 

elements of a linguistic variant or dialect. It is also essential for our students to be thoroughly aware of 

the many forms of German, the many dialects of which they will experience in any German-speaking 

nation, whether Switzerland, Austria, or Germany. 

The majority of our students acquired their German skills in school, not at home. Only a slight 

percentage (maximum one or two students per course) possess an awareness of linguistic dialects. It 

should also be emphasized that many Hungarian students choose our program even though they are not 

German by ethnicity, a decision that may be influenced by the fortuitous circumstance that students 

http://www.heimatmuseum.hu/hu/anyagok/fotok/epitett-oroksegunk
https://femina.hu/kapcsolat/brunszvik-terez/
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accepted to the Hungarian German Studies program receive a monthly stipend throughout the duration 

of their studies. The degree program for primary teachers is four years and comprises 240 credits. 

Preschool teachers attend for three years and complete 180 credits. For both degree programs that follow 

the track in Hungarian German Studies, completing the final exam provides students with a certificate 

of having fulfilled the advanced (C1) language exam.  

Our Faculty contains a Story Room supplied with puppets, story-themed murals, and a digital board 

for the purpose of inspiring either traditional or ICT-aided interpretations of stories. Our well-equipped 

classrooms, library, and Lernwerkstatt further support both instructors and students in their work. 

Throughout their BA studies, students not only become familiar with the cultural heritage of Hungarian 

Germans that they will need to transfer to the classroom but also gain a knowledge of the methods and 

best practices essential for conveying these cultural experiences in an enjoyable, age-appropriate way. 

After completing their BA in Hungarian German Studies, primary teachers can complete an MA-level 

education degree in two semesters at the University College of Education in Linz, Austria. Thanks to a 

contract between the two institutions, this opportunity is available to ELTE TÓK students, whom they 

eagerly await in Linz. 

 

4. Preserving cultural heritage via ICT tools 

With the outbreak of the COVID-19 pandemic, the rich array of museums, cultural heritage sites, 

and family/group programs that formed the backbone of instilling students with a personal sense of 

Hungarian German identity could no longer be a part of the curriculum. As the first step to transferring 

our Hungarian German program to the online sphere, students and instructors agreed to meet every 

week, during the appointed course time, on MS Teams. Having students turn on their cameras posed the 

first hurdle: when they were directly asked to, students turned on their cameras. We also agreed to use 

the German folk education textbook that was prepared for this course and is digitally available. Each 

student researched a chosen, ethnographic topic and presented this information to the rest of the class, 

generally in the form of Power Point slides. In the beginning, the entire group worked together to 

overcome any technical challenges, such as when a video did not start as planned. Students immediately 

offered advice, clearly “looked out” for one another, and obviously rooted for the success of their 

classmates’ presentations. As frustrating as they could be, facing these technical challenges together 

also strengthened group cohesion, particularly among first-year students. Each topic (ex. The customs 

surrounding holidays in winter) was built around quiz questions that the presenting student asked to 

ensure that the others had understood the material attention. Practice exercises were included, mainly 

by using Redmenta, Wordwall, Kahoot! or LearningApps. Beyond practicing the course material, the 

advantage to this was that the students gained additional exposure to applying methodology to practical 

situations that they can then utilize in a primary-school setting. The hope, of course, is that they will 

continue to use this kind of an interactive approach. Even the exciting topic of German folk education 

can be rendered dull and uninteresting if an unattractive, unsuitable teaching method is used. If the 

educator is uninterested in his or her lesson, the children cannot be expected to enjoy the lesson. 

Other than the exercises mentioned above, I also asked students to prepare a Mini-Unterricht, or 

mini-lesson, for lower primary students. Students therefore had to weigh the entire course material in 

order to determine which traditions would be appropriate for the given age group and what exercises 

and techniques would be needed to convey the selected material. The students learned quite a lot and 

profited greatly from one another’s ideas. As the final task, each student had to submit a ten-page paper 

online in which they examined the folk traditions of their own village or town. The purpose of assigning 

this task was twofold: students could review how to compose an academic piece of writing that includes 

citation, a list of references, etc., that will later help them prepare for writing a BA thesis. Secondly, this 

short compilation “arms” them with a summary of the Hungarian German customs, words, expressions, 

and songs that are relevant to their birthplace: in other words, they have created the type of insert that 

the textbook needs to have, as was previously discussed. Should they teach in a town other than where 

they were born, they also have the research skills needed to discover and analyze the cultural heritage 

found where their workplace is located. Since libraries were closed due to the pandemic, it was necessary 

for me to allow students to rely upon Internet sources for their research. If libraries had been open, more 

printed sources would have been expected 

It must be mentioned that the Ungarndeutsches Pädagogisches und Methodisches Zentrum 

[‘Pedagogical and Methodological Center for Hungarian Germans,’ heretofore referred to as UMZ] also 
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uses ICT tools and therefore proved a valuable resource. UMZ has created a padlet for preschool teachers 

that is brimming with methodological aids and activity-based exercises that are geared toward specific 

age groups. Although this guide is very helpful, our students took up the challenge of taking its contents 

to the next level while putting the suggested techniques into practice. 

 

 
 

Picture 2: The UMZ padlet 

https://padlet.com/maredkla/pup3c1irgv9xsxvi?fbclid=IwAR27l0s_VMNyvFCDBOxgn7edt1WzXyx4b3c-

GwxoxBfuHaR5yW0oH8wlCOY  

 

The switch to online instruction during the pandemic meant students had to became far more 

intensively familiar with ICT methods and tools for both presenting information and preparing online 

language games or exercises.  As a platform, Kahoot! Was the most popular game among university 

students and proved an excellent means for testing knowledge acquisition or vocabulary in a playful 

manner.  The site, Redmenta.com, also made it easy to prepare thematic exercise sheets for the purpose 

of covering, practicing, or testing given topics in Hungarian German cultural heritage. Our students not 

only used these platforms to complete their university course work but also utilized them in their 

preschool or primary school practice, part of which they had to complete online once schools were in 

lockdown. The following sections of this paper will provide examples of our students’ work. 

On the site, LearningApps.org, enjoyable exerices can be prepared in the topic of cultural heritage 

preservation. Picture 3 is a screenshot of an exercise that familiarizes children (or even university 

students) with the parts of a Hungarian German woman’s traditional costume. The exercises has students 

pair the name for each clothing item with the correct photo. 

 

https://padlet.com/maredkla/pup3c1irgv9xsxvi?fbclid=IwAR27l0s_VMNyvFCDBOxgn7edt1WzXyx4b3c-GwxoxBfuHaR5yW0oH8wlCOY
https://padlet.com/maredkla/pup3c1irgv9xsxvi?fbclid=IwAR27l0s_VMNyvFCDBOxgn7edt1WzXyx4b3c-GwxoxBfuHaR5yW0oH8wlCOY
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Picture 3: LearningApps exercise for the purpose  

of practicing the names for traditional clothing items (Erb–Márkus 2020: 30). 

What is more, this exercise can be developed into a more advanced exercise by exchanging the item’s 

standard German name for its dialect equivalent. Table 1 contains expressions from the German dialect 

found in Nagynyárádi. As we quickly discovered, ICT tools have the enormous advantage of making it 

easy to adjust class materials to reflect the local dialect, a need that has always proved challenging for 

preserving and teaching Hungarian German culture. ICT tools therefore pave the way to adapting 

teaching materials and aids to a village or community’s specific heritage. 

 
Table 1: Expressions for traditional clothing  

as found in the Nagynyárádi German dialect (Erb–Márkus 2020: 31). 
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With the help of wordwall.net, the class could also create a compilation of the calendar holidays and 

their connected customs and traditions. Pictures 4 and 5 demonstrate how this technique was used to 

generate a puzzle for the word laterne, or lantern, an aspect of Hungarian German autumn customs.  

 

 
 

Pictures 4 and 5: A Wordwall puzzle, created by Csilla Argyelán. 

 

 
 

Picture 6: A find-the-word puzzle containing words connected  

to autumn holiday traditions. The work of Csilla Argyelán 

 
As a core part of Hungarian German cultural heritage, preserving and transmitting key components 

of the local dialect is an essential task for educators. Picture dictionaries created for children are one 

means of doing this. Since libraries were closed during the pandemic, our class created online versions 

that could be freely accessed by anyone, thereby overcoming one of the limitations of lockdown. Picture 

7 depicts a drawing done by a student as a part of ELTE TÓK’s course, Ethnic Studies and the 

Ethnography of Hungairan Germans. In this drawing, the words used in the Nagybörzsöny dialect for 

everyday furnishings and objects are showthe village’s remaining native speakers, it is also possible to 

n. By adding a digital audio file made with both the words’ authentic pronunciation and the importance 

of preserving their dialect’s spoken form.  
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Picture 7: A picture dictionary for children: expressions  

from the town of Nagybörzsöny. The work of Ann Berke 

 

Picture 8 presents a digitalized image of an excerpt from a picture dictionary for three languages: 

standard German, the Hungarian German dialect found in Veszprémfajsz, and their Hungarian 

equivalent. This particular example also summarizes items found in the kitchen or connected to eating 

habits. As another innovation, a QR code found at the end of the dictionary allows children to download 

the file and listen to the words’ actual pronunciation in each language, thereby paving the way to further 

comparisons.  

 

 
 

Picture 8: A picture dictionary for children containing expressions 

 from Veszprémfajsz. The work of Bence Péter Baumgartner. 
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Picture 9 is part of a longer, MS Power Point presentation that differs from the previous examples in 

that it provides the standard Hungarian and German vocabulary in writing but allows children to click 

on the slide for the Hungarian German variant. In this case, the student chose to review the names of 

plants that are central to German culture, either for reasons of nutrition, healing, or holidays. Other than 

learning the differences between standard German and the given variant, students are exposed to an 

additional aspect of cultural heritage via the role plants possess in a traditional diet or folk traditions.  

 

 
 

Picture 9: A picture dictionary for children of vocabulary  

from Mucsfa, including audio file. The work of Anna Lili Szabó Anna Lili 

 

As shown below in Picture 10, preparing a digital mindmap is also an efficient way to organize and 

visually present the most important elements of a given topic. This example demonstrates another 

technique for displaying the eating habits of Hungarian Germans. 

 

 
 

Picture 10: A mindmap of traditional dietary habits. The work of Anna Lili Szabó 
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5. Conclusion  

Although not a decision made of our own choice, converting courses to online platforms presented a 

surprising number of solutions to preserving the cultural heritage of Hungarian Germans while also 

making it possible to reach a broader audience in a sustainable way that could be easily adapted to reflect 

local traditions, dialects, approaches, and mentalities. While it cannot be denied that the pandemic had 

a negative effect on the field of education – no surprise given that organizing, holding, and completing 

professional trainings or courses became increasingly more difficult – the creativity and flexibility that 

addressing this unprecedented situation demanded could be felt in a variety of areas. Despite our original 

reservations, ethnography courses could indeed be held via MS Teams, where both students and 

instructors enjoyed a certain amount of ease due to the advantage of attending from home. The 

disadvantages brought about by poor Internet connections, difficulties in operating MS Teams, cameras, 

or microphones were unfortunately a regular feature of online education. Natural communication was 

hindered by the challenges of trying to converse online and, as the pandemic dragged on, it became 

increasingly difficult to motivate students to participate in animated, detailed conversations. As could 

be expected, first-year students faced the greatest obstacles in adapting to this new form of “university” 

life. Given the steep learning curve involved in adapting our course material to new platforms and 

methods, perhaps the most unexpected result lies in the success of ICT tools. Thanks to the opportunities 

various techniques provided, the rich world of Hungary’s German heritage has been – bit by bit – 

digitally documented in a sustainable manner that also makes both visual and audio records available to 

any German-speaking community. Another source of pride lies in how facing the obstacle of lockdown 

seemed to increase students’ interest and feeling of responsibility toward preserving the past. When 

forced to choose which tool could be used the best, their sense of independence visibly grew. Rather 

than expecting instructors to hand over prepared course materials, future teachers were put in the 

position of developing their own sources of creative, age-appropriate, best practices. Each student 

completed the course in Hungarian German ethnography successfully while a few have made the kind 

of excellent contributions that will certainly be featured in future academic competitions and 

conferences. 
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APPENDIX 

Famous Personages of Hungarian German Ancestry 

 

1. Mihály Munkácsy (Munkács, 1844 – Endenich, 1900): artist, one of the most famous painters belonging 

to the school of Hungarian national art and the school of critical realism. His painting, Sentenced to 

Death, became world renowned in 1870. His other works include Christ Before Pilate, Cavalry, and 

Yawning Apprentice (Hambuch 1998: 447). 

2. Ferenc Liszt (List) (Doborján (today Burgenland, Austria) 1811 – Bayreuth 1886): world-famous 

composer, pianist who Hungarianized his name to Liszt in 1859. A leading figure in nineteenth-century 

music known for his flamboyant playing style and vivid, lyrical symphonies (Hambuch 1998: 451). 

3. Ferenc Erkel (1810, Gyula – 1893, Budapest): composer, founder of national opera in Hungary, 

composed the music for Hungary’s National Anthem, the Himnusz [‘National Hymn’]. Also composed 

the Hungarian operas, Hunyadi László and Bánk Bán. In 1875, he participated in establishing the 

Academy of Music, which he directed until 1885 (Hambuch 1998: 450-451). 

4. Ignác Fülöp Semmelweis (Buda, 1818 – Bécs, 1865): renowed doctor known as “the savior of mothers” 

whose groundbreaking research regarding puerperal fever was first published in German in 1861. In 

1855, he was appointed professor of obstetrics at Pest University. The Budapest University of Medicine 

was named in his honor (Hambuch 1998: 434). 

5. Mihály Pollack (1772, Vienna – 1855, Pest): architect of the classical style who studied in Vienna before 

moving to Pest in 1798. He designed many famous buildings in Budapest, including the German Theater 

of Pest, Sándor Palace in the Castle district and the building for the National Museum of Hungary. 

Pollack also greatly influenced the urban planning of Pest (Hambuch 1998: 442). 

6. Miklós Ybl (Székesfehérvár, 1814 – Budapest, 1891): one of Europe’s most representative architects of 

the neo-renaissance style who designed many landmarks in Budapest, such as the Margit Baths, the 

Custom House, the Castle Garden Bazaar and the Opera House (Hambuch 1998: 443-444). His name 

graces the most important award for architecture given in Hungary today, the Miklós Ybl Award. 
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7. Géza Gárdonyi (born Géza Ziegler, Agárdpuszta, 1863 – Eger, 1922) a Hungarian author, poet, 

playwright, journalist, and educator who was made an honorary member of the Hungarian Academy of 

Sciences. His works still number among the most popular examples of nineteenth- and twentieth-century 

Hungarian literature. 

8. Sándor Márai (born Sándor Großschmid, Kassa, 1900 – San Diego, 1989), world famous author, poet, 

journalist, viewed as one of the most important literary figures in Hungarian literature (Hambuch, 1998: 

421).  

9. Ferenc Puskás (Budapest, 1927 – Budapest, 2006), Hungarian soccer player awarded the title of the 

Nation’s Athlete, Olympic gold medalist and silver medalist of world champion. Team captain of 

Hungary’s famous “Golden Team.”  

10. Lujza Blaha (Reindl) (Rimaszombat, 1850 – Budapet 1926): actress commonly referred to as “the 

nation’s nightingale.” In 1901, Lujza Blaha was made a permanent member of the National Theater. 

Blaha was known as one of the most important interpreters of Hungarian folk-inspired dramas. A central 

square bears her name in Budapest today (Hambuch 1998: 452). 

11. Mari Jászai (Krippel) (Ászár, 1850 – Budapest 1926), actress whose name also graces an important 

square in Budapest. In 1872 Jászi joined the National Theater where she continued to appear on stage 

until 1922. She was particularly known for her interpretations of the great heroines in Europe’s classical 

dramas (Hambuch 1998: 453). 
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Sažetak 

Radom će se prikazati pregled znanstvenih istraživanja Sinjske alke kao nematerijalne kulturne 

baštine hrvatskoga naroda te njezin kulturološki i identitetski značaj unutar tradicije hrvatskoga naroda. 

Budući da je UNESCO još 2010. godine Sinjsku alku uvrstio na popis nematerijalne svjetske baštine te 

je time proglasio zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom, razvidan je rad i zalaganje znanstvene 

zajednice u suradnji s državnim institucijama za priznavanje i afirmaciju Alke. U radu je provedeno 

istraživanje utemeljeno na metodama terenskoga prikupljanja građe (intervju relevantnih aktera Sinjske 

alke), analiziranja i usustavljivanja prikupljene građe te rada na dostupnoj arhivskoj građi.  

Cilj je rada dati doprinos mogućem budućem korištenju iskustava i vrijednosti Sinjske alke za daljnja 

etnološka istraživanja drugih baštinskih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske koji mogu 

doprinijeti razvoju održivog upravljanja tj. održivosti nematerijalne kulturne baštine.  

 

Ključne riječi: nematerijalna kulturna baština, Sinjska alka, održivost 

 

 

1. UVOD 

Promatrajući Sinjsku Alku kao reprezentativan primjer nematerijalne kulturne baštine Republike 

Hrvatske, uviđamo da je ovaj fenomen tijekom svoje povijesti ostao temeljno nepromijenjen, društveni 

događaj kojega rijetko ili nikada nisu uspjele zaustaviti društveno političke mijene, ekonomski, 

kulturološki i sociološki bitni događaji s područja grada Sinja i Cetinske doline, ali i šire regije. 

Izučavanjem povijesti Sinjske alke vidljiva je zavidna opstojnost etnoloških aspekata i održavanje 

tradicijske kulture Cetinske doline i grada Sinja kao središta ovog geografskog područja. Kako bi se 

pobliže objasnio ovaj društveni fenomen istraženo je područje održivosti u kulturi. Recentna istraživanja 

i teorijska razmišljanja stručnjaka i znanstvenika o ovoj temi pokazuju snažan porast interesa 

znanstvene, ali i drugih društvenih zajednica (političke, kulturne, ekonomske…) za produbljivanje 

shvaćanja važnosti održivosti u kulturi te osiguravanja iste. Uzevši u obzir ove činjenice, postavlja se 

istraživačko pitanje: Čime Sinjska alka osigurava svoju održivost? Koji su to društveni, osobni i slični 

motivirajući čimbenici koji osobe koje sudjeluju u Alci, potiču na ustrajno i dugoročno podržavanje ove 

ideje viteške igre. S obzirom na postavljena istraživačka pitanja, odabran je pristup osnovnog 

kvalitativnog interpretativnog istraživanja. Kroz istraživanje relativno novog znanstvenog termina 

održivosti u kulturi te njegovih značajki, uz suglasnost autora, Marsio i Huntus (2019), odabran je 

„Kotač održivosti“. Kotač održivost je rezultat rada na Projektu „Northern Dimension Partnership on 

Culture: “Creating new practises of sustainability - Cross-sectorial creativity in the era of climate 

change” (2019.) Razvijen je i testiran na seminaru „Living Heritage in the Nordic countries” održanom 

u studenom 2019. te se smatra relevantnim „vodičem“ za održivost u kulturi. Iz ovog alata su odabrane 

četiri tematske cjeline; Kultura, Okoliš, Ekonomija, Društvo; koje su temeljni preduvjeti za održivost u 

kulturi. U skladu s njima su odabrane ključne osobe unutar organizacije Sinjske alke, točnije Viteškog 

alkarskog društva [VAD]. Intervjuirani su predstavnici VAD-a, formalnog tijela (udruga građana) koje 

upravlja Alkom, lokalne društvene, kulturne, ekološke i znanstvene zajednice kako bi se dobile 
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relevantne informacije koje su indikativni pokazatelji održivosti Sinjske alke. Induktivnim pristupom i 

analizom dobivenih informacija u sklopu provedenog istraživanja su dobiveni zanimljivi rezultati koji 

pobliže opisuju razloge održivosti Sinjske alke. Iz istih se mogu razumjeti i tumačiti okolnosti koje mogu 

djelovati na održivost nematerijalne kulturne baštine u vidu postupanja i aktivnosti temeljenih na 

vrijednostima, stavovima i identitetskim obilježjima Hrvatskog društva koji su Alku učinili održivom 

od samih početaka do danas. 

 

2. ISTRAŽIVANJA SINJSKE ALKE 

Prvi dosad poznati spomen Sinjske alke seže na sam kraj 18. st., točnije u godinu 1798., a povezan 

je s molbom što su je alkari uputili tadašnjoj vlasti kako bi im se donirala sredstva za održavanje igre, 

tvrdi Vukušić (2007). U njemu se donacija  opravdava, kako navodi Jurić (1956), da Alka „osposobljava 

domaće ljude za obranu od neprijateljskih napada“. Time se jasno opisuje želja alkara za financiranjem 

ove viteške igre od strane društvenih tijela budući sami nisu imali potrebna sredstva za isto. Prvi osvrti 

domaćih autora na Alku, pisani hrvatskim jezikom, javljaju se negdje od sredine 19. st. a primjeri istoga 

su članci koje godine 1846. objavljuje zadarski književni časopis "Zora dalmatinska". Autori, književnik 

Jeronim Vrdoljak Imoćanin te arheolog i povjesničar Šime Ljubić o Alci promišljaju i pišu. Po Vukušić 

(2007), Vrdoljak Alku motri u širem kontekstu svojevrsnih „narodnih igara“ što su se izvodile na 

područjima Makarske i Imotskoga, predstavljajući univerzalnu simboliku te igre na dotične zajednice. 

Vrdoljak (1846) prezentira Alku kao aktivnost koja ima svrhu prosvijetliti Sinjane na vrijednosti što ih 

igra sa sobom nosi. Za Vrdoljaka je Alka metafora društvenog morala, odnosno stanja u Sinjskoj 

društvenoj zajednici. Vidi je kao svojevrsni medij putem kojega se temeljne vrijednosti jedne zajednice 

prenose iz jedne generacije u drugu. U njegovu radu nalazimo univerzalne ideje, tada neistraženog 

područja, održivosti.  U isto vrijeme Ljubić (1846) proučava Alku no on ju promatra iz više političkog 

spektra te Alku razmatra, kako navodi Vukušić „opisom svečanosti prigodom posjeta kralja Fridriha 

Augusta II Sinju godine 1838.“ Vukušić (2007, 229). Ista autorica u Vukušić (2007, 228-231) navodi 

da su drugu polovicu 19. st., što se istraživanja Alke tiče, obilježili radovi dvojice franjevaca: Šimuna 

Milinovića i Ivana Markovića. Oba autora, dio kleričkog svijeta, svoja istraživanja fokusiraju na ulogu 

svete slike Gospe Sinjske, personifikaciju Svete Marije u borbi Sinjana s Turcima te aspektima 

doseljavanja crkvene ali i formalne vlasti sa područja Rame (današnja Bosna i Hercegovina) na područje 

Cetinske krajine. Pronalazimo i rad Ljubić (1864) u kojemu se istražuje plesovi i igre dalmacije, tj. Alka 

kao igra. Kasnija istraživanja, točnije rad Baković (1939) iznalazi važnim educirati čitatelje u pogledu 

shvaćanja Alke u kojemu autor nastoji posebno istaknuti po njemu prešućivanu nacionalno-povijesnu 

podlogu koju Alka posjeduje. Jurić (1965) uz opće podatke o samoj Alki (odjeća aktera, pravila same 

igre i dr.) piše i o zemljopisnom položaju Cetinske krajine te o njenim povijesnim, gospodarskim i 

političkim prilikama. Stulli (1967) istražuje povijest Sinjske krajine pa tako i Alku a iste godine Gamulin 

i Vidović (1967) proučavaju etnografske aspekte Alke.  Od relevantnijih publikacija je važno izdvojiti 

"Hrvatski duh Alke". U istoj, Vučić (1998) nastoji prikazati Alku kao simbol s kojim bi se svi Hrvati 

trebali identificirati, ne samo lokalni nego nacionalni simbol. Nakon nestanka političke tvorevine 

Jugoslavije, Sinjska alka dobiva izričito nacionalni kontekst. Tako urednik Ljubičić (2001) Alku opisuje 

kao  nacionalnu, regionalnu (lokalnu) ali i svjetsku znamenitost. Autor ukazuje na mjesto Alke u 

lokalnoj i nacionalnoj zajednici, ali joj u isto vrijeme daje  smjer kojem, u kontekstu globalizacijskih 

procesa, Alka postaje svjetski fenomen. Novija istraživanja Sinjske Alke, od 2000. godine postaju češća 

i više fokusira na spektar aspekata Sinjske Alke kao društvenog fenomena. Vukušić (2002) razmatra 

transformaciju pojma viteštva u Sinjskoj alki kojom ju promatra kao vitešku igru. Autorica smatra da 

sama Alka prolazi kroz burnu transformaciju u aktualnom, kulturnom i političkom trenutku Hrvatske. 

Nadalje se Vukušić (2005) bavi osobitostima Sinjske alke kao načina i sredstva artikulacije te prenošenja 

sjećanja bitnih za lokalnu zajednicu grada Sinja i Cetinske krajine. Barić (2006) posebno istražuje 

nerede na Sinjskoj alki 1935. godine te ih razmatra sa povijesno političke pozicije. Plodonosna autorica 

Vukušić (2007) istražuje zapise o Sinjskoj alki i njihovoj primjenjivost u etnološkome istraživanju, a 

2008. istražuje položaj i ulogu tradicije u konstrukciji identiteta Sinjske alke. Budući je međunarodni 

odbor UNESCO-a 16. studenoga 2010. na sjednici u Nairobiju donio odluku o upisu Sinjske alke na 

Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, tako je Sinjska alka dobila i službeno 

priznanje najrelevantnije  svjetske organizacije za promicanje kulturnih vrijednosti. Vjerujemo da je 

ovaj postupak proglašavanja podržan značajnim stručnim i znanstvenim istraživanjima i radovima. Ipak, 

istraživanje ovog fenomena nije stalo te se razni autori; Bekavac (2015), Belamarić (2015), Cambi 
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(2010), Galović (2015), Librenjak i Čerina (2005), Markešić (2014), Dragić (2015), Kukoč (2015), 

Vlašić i Kovač (2015) i Vučković (2015) se bave raznim povijesnim, etnološkim i društvenim aspektima 

Sinjske Alke. Stranih autora, koji su istraživali Alku, nema mnogo no u njihovim radovima; Erözden 

(2013), Samson (2013), Schäuble (2014, 2019), Todorova (1996), Wenzel (1960) možemo naći raznolike 

informacije o širokom spektru aspekata Sinjske alke; od glazbe koja se izvodi, do etnografkih, 

društvenih i povijesno političkih događaja vezanih za ovaj društveni fenomen . Moramo napomenuti i 

izdanje iz 2018. kojega su pripremili Dukić i Grbavac (2018). Radi se o zborniku radova znanstvene 

konferencije povodom obilježavanja 300. obljetnice bitke kod Sinja, koje sadrži više od 40 znanstvenih 

radova na temu Sinjske alke i njenih aspekata. Time je neosporno vidljivo da Sinjska alka ima potencijal 

za znanstvena istraživanja te pokazuje održivost znanstvenog interesa kroz dugi niz godina i kroz 

interdisciplinarne pristupe. 

 

3. ODRŽIVOST ILI ODRŽIVI RAZVOJ 

Pri promišljanju o održivosti Sinjske alke, budući je ona nematerijalna kulturna baština RH, 

promatramo ju kroz spektar održivosti u kulturi. Recentna istraživanja i znanstvena promišljanja tijekom 

posljednjih desetljeća su dovela do transformacije termina održivog razvoja, korištenog primarno u 

biologiji. Naime, održivi razvoj je po leksikološkom zavodu Miroslav Krleža definiran kao „ekonomski 

razvoj koji u potpunosti uzima u obzir djelovanje ekonomske aktivnosti na okoliš i osniva se na 

obnovljivim izvorima dobara“. Naziv je prva upotrijebila britanska političarka Barbara Ward 1969., a 

preporučen je na Konferenciji o okolišu i razvoju UN-a u Rio de Janeiru 1992. Primarna postavka 

održivoga razvoja je „povećanje dobrobiti mjeri se povećanjem kvalitete života pojedinca i sveukupnog 

stanovništva, a ne povećanjem količine proizvedenih ili utrošenih materijalnih dobara ili energije.“ 

Široko prihvaćen koncept koji pojašnjava ideju održivog razvoja daje Harris (2000) koji predlaže 

koncept triju stupova održivosti. Harris nudi široj javnosti vizualno jasan koncept u kojemu se održivost 

temelji slijedeća tri stupa; ekonomija, okoliš i društvo. Tako Harris smatra da prvi stup koji podržava 

ideju održivosti mora biti društvo, kako navodi „socijalno održiv sustav mora postići jednakost u 

raspodjeli dobara, dostatnu dostupnost socijalnih usluga (uključujući zdravstvenu skrb i obrazovanje), 

jednakost spolova te političku odgovornost i participaciju.“ Ekonomija kao drugi stup održivosti 

podrazumijeva da „ekonomski održiv sustav mora biti u mogućnosti proizvesti dobra i usluge 

kontinuirano, održavati upravljive nivoe vladanja i vanjskog duga te moći izbjeći ekstremne sektorske 

nerazmjere koji štete poljoprivrednoj ili industrijskoj proizvodnji.“ Treći stup, smatra Harris, čini 

okoliš. Ekološko održivi sustav mora „zadržati stabilni izvor resursa, izbjegavati pretjerano korištenje 

obnovljivih izvora energije te korištenje neobnovljivih izvora samo do razine u kojoj uložene investicije 

bivaju adekvatno nadoknađene.“ To po Harris-u uključuje održavanje bio-raznolikosti, stabilnost 

atmosfere (klime) te druge funkcije ekosistema koje se inače ne klasificiraju kao ekonomski resursi. 

Drugim riječima, ukoliko je društvo organizirano tako da ravnomjerno raspoređuje svoje društvene, 

ekonomske i okolišne (ekološke) resurse te se njima upravlja na obnovljiv način, svaki pojedinac i cijela 

zajednica postaje održiva tj. održivo se razvija. Na ova se tri stupa koncept održivosti tada ostvaruje u 

potpunosti. Osnovna pretpostavka je da samo povezanost i istodobno postojanje sva tri stupa osigurava 

održivost. Ovaj je koncept od svoje objave 2000. doživio razne analize te teorijska preispitivanja no 

ostaje temeljni i  najšire prihvaćen koncept shvaćanja održivog razvoja. 

Mason i Turner (2020) navode da smo u posljednjem desetljeću svjedoci snažne ekspanzije 

korištenja pojmova vezanih za održivost. Aspekti međuodnosa i međuovisnosti, raznolikost i zdravlje 

bioloških sustava i ekspanzija znanstvenih propitivanja o očuvanju su pridonijeli porastu korištenja 

ekoloških metafora u širokom spektru polja istraživanja. Tako se i u Hrvatskom jeziku pojavljuje termin 

održivi razvoj kojega Ministarstvo Kulture (2011) u dokumentu „Strategija zaštite, očuvanja i održivog 

gospodarskog korištenja kulturne baštine republike hrvatske za razdoblje 2011.–2015“. koristi kao 

adekvatan. U dokumentima objavljenim za kasnije periode, točnije svake 2 godine do posljednjeg 2020.-

2022., se termin koristi istovjetno. Uporaba termina održivi razvoj i održivost se u posljednje vrijeme 

prenosi na mnoge druge aspekte društvenog djelovanja, pa tako i nama zanimljivu kulturu.  Pri 

razmatranju održivog razvoja u kulturi se postavlja pitanje definiranja terminologije važeće za ovo 

područje istraživanja. Budući se termin počeo koristiti iz anglosaksonskog jezičnog bazena putem riječi 

„sustainibility“ koja je primarno korištena za istraživanja u prirodnim znanostima (biologija, ekologija) 

u hrvatskom se jeziku zaista može uporabiti termin održivost jer značenjem postiže odmak od razvojnog 

dijela termina održivi razvoj. Tako još Maroević (2001) smatra da je koncept održivog razvoja u zaštiti 
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kulturne baštine različit je od onoga u zaštiti prirode. On se usmjerava prema stimuliranju uporabe 

kulturne baštine u cilju očuvanja primjerenog odnosa materijalnog i duhovnog, važnog za kulturni 

identitet ljudi. Održivi se razvoj temelji na resursima kulturne baštine koji su važni za opstojnost 

čovjeka.  Titon (2009) zagovara uvođenje termina održivosti u istraživanja glazbe, točnije potiče 

etnomuzikologe i folkloriste na rad na načelima očuvanja biološke raznolikosti, ograničenja rasta, 

međupovezanosti i upravljanja u svrhu očuvanja glazbe kao kulturološkog nasljeđa. Laine (2016) 

promišlja o definiciji održivosti u kulturi s pogledom na koncepte održivosti u stručnim istraživanjima 

i uključivanju fokus grupa. Ove koncepte promišlja uspoređujući ih sa znanstvenim i posebno 

pedagoškim diskursom kako bi dala novi pogled na održivost u kulturi u spektru obrazovanja.  

Soini i Birkeland (2014) napominju da postoji znatan interes unutar obrazovne zajednice da se kultura 

smatra četvrtim stupom koji podupire održivost. Smatraju da je do sada razumijevanje kulture, u okviru 

održivog razvoja, ostalo nejasno. Autorice istraživanju istražuju znanstveni diskurs o održivosti u kulturi 

analizirajući razna značenja koja se koriste u znanstvenim izdanjima. Analiza unutar njihovog 

istraživanja je pokazala da se znanstveni diskurs o održivosti u kulturi organiziran oko sedam „tema“; 

baština, vitalnost, ekonomska održivost, raznolikost, lokalitet, eko-kulturna otpornost i eko-kulturnu 

civilizacija. Dessein, Soini, Fairclough i Horlings (2015) zauzimaju stav da priznaju nedorečenost 

modelu stupova, smatrajući da ono vodi „umanjivanju realne stvarnosti kulture što može dovesti do 

sektorskog umjesto interdisciplinarnog razmišljanja“. Oni prepoznaju da vrijednost tih metafora kao 

relativno dobro općeprihvaćenih i razumljivih alata, ostaje dobar način istraživanja uloge kulture u tom 

okviru te da iste mogu potaknuti promjene politika i stavova.  Termin održivosti kulturne baštine 

napominju Mason i Turner (2020) se pojavljuje u mnogim folklornim i povezanim znanstvenim 

disciplinama te nudi razmjerno jasnu definiciju održivosti u kulturi kao terminu u praktičnom području. 

On također ocrtava skup načela za procjenu nastojanja za kulturnu održivost te daje smjer za njihovo 

ostvarivanje.  

Witta, Flanagan, i Hagan (2012) razmatraju da je trenutna paradigma održivosti koja sadržava tri 

supa (okoliš, ekonomija i društvo) manjkava, točnije, nepotpuna jer je kultura integralni dio koji 

nedostaje. Duxbury i Gillette (2007) smatraju kulturu značajnom komponentom održivosti. Tumače ga 

četvrtim stupom, točnije, nude model održivosti u kojemu je kultura četvrti stup. Dodatno, govore i o 

četiri „dobra“ održivosti. Autorice tvrde da se kultura postupno pojavila iz cjeline društvene održivosti 

te se polako prepoznaje kao zaseban dio jer ima odvojenu, izraženu i integralnu ulogu u održivom 

razvoju što je temeljno slično tvrdnjama Hawkes (2001). Chan i Ma (2004) kao argument korišten za 

pojašnjavanje razloga činjenice da se kultura nije uzimala u obzir pojedinačno u paradigmi održivosti, 

predlažu tezu da se „kulturna dimenzija održivosti zanemaruje pod utjecajem teorija ekonomskog rasta“ 

te da se svojevrsna ekonomska i okolišna (ekološka) pristranost zadržava u diskursu o održivosti unatoč 

prepoznavanju društvene dimenzije u modelu tri stupa. Meireis, T. i Rippl, (2018) daju svojevrstan sukus 

mnogih istraživanja te navode da njihovo istraživanje razvija koncept kulture koji može biti prihvaćen 

u raznim disciplinama i primjenjiv u istraživanjima održivosti. 

Istraživanjem dostupne literature o održivosti kulturne baštine pronađen je iznimno zanimljiv 

koncept iz 2016. godine. Po našemu mišljenju ovaj koncept daje vizualno, pojmovno i logički jasan 

koncept kojega je moguće koristiti za istraživanja održivosti u kulturi na raznolikim razinama, u 

raznolikim pristupima i za raznolike kulturne fenomene i probleme vezane za iste. Osobito može pomoći 

onim znanstvenicima koji održivost u kulturi promatraju kao društveni proces kojega je potrebno 

promatrati, unaprjeđivati i činiti „operativnijim“ kako bi kultura svoje (raznolike) probleme mogla 

uspješno premostiti uz pomoć cijeloga društva; laika, političara, službenika i donositelja odluka kao i 

same kulturne struke i znanosti. Dakle, Soini i Dessein (2016) predlažu interdisciplinarni okvir za 

identificiranje različitih uloga kulture u održivosti te pokušavaju uputiti istraživanja i politike u ovo 

kompleksno polje. Okvir čine tri reprezentacije definirane literarnim osvrtom na „održivost u kulturi“ 

koje dalje istražuju kroz spektar osam organizacijskih dimenzija koje označavaju sličnosti i razlike 

između tri prikaza (reprezentacije). 

Kultura u održivosti definira kulturu kao kapital te postignuće u razvoju. Ona nadopunjava društvo 

i društvo nadopunjava kulturu. Kultura daje ljudsku perspektivu pri pogledu na prirodu te u sektorima 

politika tj. donošenja odluka nude kulturne „politike“, vezane samo za kulturu. Ona pretpostavlja 

hijerarhijsko (prvoga reda) upravljanje kulturnom baštinom te podrazumijeva većinom jedno i 

multidisciplinarni pristup pri istraživanju. Vizualni prikaz, vidljiv u slici 1, prikazuje prožimanje triju 

svijetlih krugova (3 stupa održivosti; društvo, ekonomija i okoliš) a tamni krug simbolizira kulturu. 
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Slika 1: Kultura u održivosti, Prevedeno i prilagođeno iz Soini i Dessein (2016) 

 

Kultura za održivost smatra kulturu načinom života koja biva izvor i uvjet za razvoj zajednice i 

pojedinca. Vrijednosti pri tome ostaju intrinzične i instrumentalne. Ovako kultura omogućava i osnažuje 

pojedinca te potiče interakciju kulture i prirode (okoliša). Ovakva kultura uvažava sve politike vezane 

za donošenje odluka te pretpostavlja suradničko upravljanje kulturnim dobrima. Vizualni prikaz, slika 

2, prikazuje prožimanje triju svijetlih krugova (3 stupa održivosti; društvo, ekonomija i okoliš) a tamni 

krug simbolizira kulturu. 

 

Slika 2: Kultura za održivost, Prevedeno i prilagođeno iz Soini i Dessein (2016) 
 

Finalno, ako kulturu promatramo kao održivost, dobiti ćemo istinski smisao kulture koja postaje 

semioza, konstantan slijed preispitivanja. Razvoj tada postaje kulturološki proces koji vrijednosti kulture 

ugrađuje u održivost te transformira društvo. Priroda je tada sastavnica kulture. Kultura time postaje 

aktivni predlagač politika, postaje samoupravljiva tj. meta upravljiva te se u tom slučaju održivost u 

kulturi može istraživati interdisciplinarno i trans disciplinarno. Vizualni prikaz u slici 3, prikazuje 

prožimanje triju svijetlih krugova (3 stupa održivosti; društvo, ekonomija i okoliš) a tamni krug 

simbolizira kulturu. 
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Slika 3: Kultura kao održivost, Prevedeno i prilagođeno iz Soini i Dessein (2016) 

 

Sljedeći tri navedene uloge kulture, u tablici 1, dajemo vizualni sažet prikaz koncepta kojega Soini i 

Dessein predlažu.  

 
Tablica 1: Okvir za identificiranje različitih uloga kulture u održivosti. Prevedeno i prilagođeno  

iz Soini i Dessein (2016) 

 

 

Autori koriste uloge/shematske prikaze kao strukturna načela za istraživanje kompleksnosti 

suočavanja kulture i održivosti. Uloge su dekonstruirane na integriran i sistematičan način kroz 8 

dimenzija koje naglašavaju razlike među ulogama.  Ove dimenzije reflektiraju i istražuju uloge s 

obzirom na ključne koncepte kulture i održivosti. Također predstavljaju klasične znanstvene i „policy” 

rasprave u odnosu kulture i održivog razvoja (npr. vrijednost kulture, uloga politika, posljedice 

upravljanja i istraživanja). Autorice dakle smatraju da ukoliko je kultura u svojim primarnim 

dimenzijama postignuta, ona zaista postaje održivost te postaje transformator društva k onom održivom. 

Po njima, u tom slučaju, kultura predlaže promjene „politika“ u društvu te (održiv) razvoj postaje 

kulturološki proces koji se semiotičkim preispitivanjem uz samoupravljivu i meta upravljivu baštinu 

može istraživati interdisciplinarno. Time održivost i kultura postaju međusobno prožeti društveni 

artefakti koji se pri istraživanju ne mogu odvojeno promatrati već nude spektar interdisciplinarnih 

pristupa budućim istraživačima.  Ovakav teorijski pristup, kultura kao održivost podrazumijeva dublje 
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shvaćanje svih „stupova“ održivosti te posebno pronicljivo shvaćanje kulture i njenih aspekata; 

aktivnosti, utjecaja, i definicija. 

Zaključno, održivost kulturnih nematerijalnih dobara, poput Sinjske alke, možemo istraživati sa 

različitim temeljnim paradigmatskim pristupima i alatima/konceptima, interdisciplinarno i unutar 

pojedinih disciplina.  No, možemo zaključiti da je svim nastojanjima zajedničko isticanje kulture kao 

esencijalnog i neospornog dijela održivosti i održivog razvoja društva u cjelini. Razvidan je i snažan 

znanstveni interes i stremljenje k transformaciji poimanja održivosti u kulturi u praksi, od strane 

znanstvene zajednice, donositelja odluka u kulturi, formalnih društvenih vlasti, akademske i odgojno 

obrazovne zajednice te finalno cijelog društva. 

  

4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 

Kontinuirana istraživanja i znanstvena propitivanja aspekata Alke tijekom dugog niza godina 

pokazuju da je ona zaista društveni i antropološki fenomen vrijedan pažnje znanstvenika. Posebno je to 

razvidno iz činjenice da se ova jedinstvena viteška igra uspješno fizički održava više od tri stotine 

godina. Tijekom povijesti se Alka održavala (uz manje prekide) kontinuirano. Organiziraju ih lokalni 

stanovnici a gotovo uvijek financiraju, osim privatnih donatora (osoba i tvrtki), lokalna, regionalna i 

nacionalna tijela vlasti. Time je Alka pokazala zavidnu održivost (opstojnost) te se postavlja glavno 

istraživačko pitanje;  

Što čini Sinjsku alku održivom? 

Ovaj rad se, kako je već navedeno, temelji na metodama terenskoga prikupljanja građe (intervju 

aktera Sinjske alke), analiziranja i usustavljivanja prikupljene građe te rada na dostupnoj arhivskoj građi. 

S obzirom na postavljeno istraživačko pitanje, odabran je pristup osnovnog kvalitativnog 

interpretativnog istraživanja.  

Kroz istraživanje relativno novog znanstvenog termina održivosti u kulturi te njegovih značajki, 

odabrane su četiri tematske cjeline: Kultura, Okoliš, Ekonomija i Društvo. Korišten je prethodno opisani 

Kotač održivosti i pitanja unutar njega. Pitanja su prethodno prevedena u sklopu projekta izrade alata. 

U skladu s njima su odabrane ključne osobe unutar organizacije Sinjske alke; točnije Viteškog alkarskog 

društva, formalnog tijela koje upravlja Alkom, lokalne društvene, kulturne, ekološke i znanstvene 

zajednice koje su intervjuirane kako bi se dobile relevantne informacije koje su indikativni pokazatelji 

održivosti Sinjske Alke.  

Induktivnim pristupom i analizom dobivenih informacija u sklopu provedenog istraživanja su 

dobiveni zanimljivi rezultati koji pobliže opisuju razloge održivosti Sinjske Alke. Iz istih se mogu 

razumjeti i tumačiti okolnosti koje mogu djelovati na održivost nematerijalne kulturne baštine u vidu 

postupanja i aktivnosti temeljenih na vrijednostima, stavovima i identitetskim obilježjima Hrvatskog 

društva koji su Alku učinili održivom od samih početaka do danas. 

U tom su smjeru korištena pitanja za provođenje intervjua iz samog Kotača održivosti te dva pitanja 

o osobnim obilježjima ispitanika. Radi se o djelomično strukturiranom intervju (vođenom razgovoru) 

sa relevantnim akterima Sinjske alke. Intervjui su direktni i slobodni s individualnim pristupom, 

provedeni tijekom srpnja 2021.godine u Splitu i Sinju. Ispitanici su upoznati s razlozima intervjuiranja, 

dali su dobrovoljnu pisanu suglasnost za istu. Razgovori su snimani te su za potrebe analize  

izrađeni transkripti. 

Prvo je intervjuiran predstavnik Viteškog alkarskog društva, aktualni alkarski vojvoda koji je 

intervjuiran o društvenom aspektu održivosti u kulturi. Formalni voditelj i koordinator svih aktivnosti 

vezanih za Alku, ima uvid u sve aspekte društvene organizacije događaja tijekom cijele godine. Njegov 

je spektar rada najširi u odnosu na druge aktere te se njegovi stavovi iznimno bitni za sociološki i 

antropološki aspekt događaja. Intervju je vođen dvama ključnim aspektima društvene komponente 

nematerijalne kulturne baštine, Dostupnošću i interakcijom. Dostupnost je provjerena pitanjima: Je li 

aktivnost dostupna i otvorena svima? Na koji način izgrađuje osjećaj pripadnosti zajednici i promiče 

sudjelovanje? Koja je uloga različitih spolova/rodova u aktivnosti? Interakcija je provjerena pitanjima: 

Na koji način aktivnost omogućuje interakciju među ljudima? Kako unapređuje iskustvo smislenoga 

života? Ima li elemenata kojima se ostvaruje poštovanje u društvu? 

Ekonomski aspekti fenomena Alke su ispitani kroz intervju sa dvije osobe. Prvo, osoba zadužena za 

ekonomske aspekte Alke. Tajnik VAD-a  i osoba upoznata s financijama Alke. Spektar rada tajnika 

Društva podrazumijeva razumijevanje i vođenje održivog i profitabilnog sustava upravljanja 

financijama. Intervjuiran je i domaćin Alkarskog društva. Osoba formalno zadužena za protokolarne 



 

184 

 

aktivnosti Društva te operativno upravljanje aktivnostima Društva. Također uključen u donošenje 

odluka financijske prirode vezanih za Alku. Intervjui su vođeni dvama ključnim aspektima ekonomske 

održivosti baštine te za oba ispitanika istovjetni. Istraživane su ekonomska pravednost i uloga 

ekonomije. Ekonomska pravednost je provjerena pitanjima; Koja je uloga novca u aktivnosti? Može li 

se provoditi neovisno o imućnosti? Ima li resursa koji se mogu dijeliti? Uloga ekonomije u održivosti 

baštine je provjerena pitanjima; Koje se ekonomske prilike stvaraju ovom aktivnošću? Na koji se način 

vlasništvo u etičkom smislu potvrđuje u komercijalizaciji aktivnosti? Kako se aktivnost može 

komercijalizirati a da se ne ugrozi njezina vitalnost?  

Treća osoba čije je mišljenje uvaženo je predstavnik lokalne nevladine udruge koja se bavi zaštitom 

prirode i edukacijom djece o istoj. Isti je predložen od strane VAD-a kao najrelevantnija i naj aktivnija 

osoba u pogledu ekologije u gradu Sinju.  Dodatno, osoba je strastveni fotograf i skupljač 

„memorabilija“ o Alki. Intervju je vođen dvama ključnim aspektima ekonomske održivosti baštine; 

Ekologija i priroda. Element prirode je istražen pitanjima: Kako se aktivnošću istražuje priroda? Kako 

ona promiče vrijednost prirode? Koji njezini elementi unapređuju naklonost prema svim oblicima 

života? Element ekologije je istražen pitanjima; Kako aktivnost utječe na prirodu? Na koji se način može 

učiniti boljom za okoliš? Koje su mogućnosti njezina promicanja svijesti o okolišu? 

Četvrta intervjuirana osoba čije je mišljenje uvaženo je predstavnica lokalne samouprave zadužena 

za kulturu. Točnije, pročelnica gradske uprave u odjelu kulture, savjetnica gradonačelnika za kulturu. 

Intervju je vođen dvama ključnim aspektima kulturne sfere održivosti baštine, kontinuitet i vlasništvo. 

Kontinuitet je provjeren pitanjima: Ako aktivnost nestane, što će biti izgubljeno? Na koji su način 

buduće generacije uključene u njezin razvoj? Kako se aktivnost može mijenjati ili biti promijenjena? 

Vlasništvo je provjereno pitanjima: Kako ste Vi uključeni u aktivnost? Što ona znači drugim ljudima? 

Može li vlasništvo nad njom biti dijeljeno? 

 

4.1 REZULTATI 

 

4.1.1. DRUŠTVO  

Prvo; predstavnik Viteškog alkarskog društva [VAD], aktualni alkarski vojvoda  B.R. je intervjuiran 

s obzirom na društveni aspekt održivosti u kulturi. Intervju je proveden u Splitu i Sinju, u srpnju 2021. 

Intervju je vođen dvama ključnim aspektima društvene komponente nematerijalne kulturne baštine, 

dostupnošću i interakcijom.  

 

DOSTUPNOST 

 

Jeli aktivnost dostupna i otvorena svima? 

Na pitanje o dostupnosti i otvorenosti aktivnosti, ispitanik daje odgovore o značajnoj zatvorenosti 

same aktivnosti za javnost. Naime, sama aktivnost priredbe tj. povorke je naglašeno zatvorena tipa. 

Izrazito je protokolarno orijentirana i definirana statutom Društva. Točnije, sukladno Statutu VAD-a, 

sudionici Alke mogu biti samo „neporočni žitelji Sinja i Cetinske krajine, članovi Viteškog alkarskog 

društva u Sinju, ako su tu rođeni i roditelji im tu imaju zavičaj“. S druge strane, prisustvo gledanja same 

manifestacije je dostupno svim osobama bez ikakvih ograničenja u dobi, spolu ili određenju na bilo koji 

način. Sama se aktivnost time održava ekskluzivnom za članove VAD-a te po mišljenju ispitanika time 

osigurava održavanje nivoa kvalitete i međusobne odgovornosti osoba unutar aktivnosti. Svaka je 

aktivnost tijekom povorke izrazito ozbiljno shvaćena te iziskuje osobno angažiran pristup te 

odgovornost prema zadanom protokolu. Vidljiva je i jasna definiranost adekvatnih mjera „kazne“ za 

nepoštivanje ili nepridržavanje zadanih parametara ponašanje koje znaju biti radikalne i prenosive na 

potomke. Ovakva naizgled rigidna ograničenja dostupnosti pokazuju nivo važnosti koju ova 

manifestacija ima za ljude koji su uključeni u njenu provedbu. …“gađa li alkar negdje privatno ili u 

nekom drugom ambijentu, biti će izbačen iz Alke i nikada više neće biti primljen u Alku ni u Alkarsko 

društvo i niti jedan njegov potomak više ne može doći u odabir za sudjelovati u Alci. Tako da je velik 

privilegij tj. velike su zapreke za postati alkar.“… Ovi odgovori ukazuju da ozbiljnost pristupa samoj 

centralnoj manifestaciji osigurava održavanje standarda, drugim riječima održavanje svojevrsne 

kvalitete same manifestacije. Zamjetni su i jasni, čak i pisano definirani uvjeti sudjelovanja i ponašanja. 

Gotovo obredan način provođenja aktivnosti, zaključujemo daje svim sudionicima jasan emocionalni 
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signal i uputu u pravila ponašanja i pokornost pravilima same manifestacije. Takvo ponašanje postaje 

pitanje društvenog ugleda i osobne časti. 

 

Na koji način izgrađuje osjećaj pripadnosti zajednici i promiče sudjelovanje? 

Aktivnost snažno izgrađuje osjećaj pripadnosti zajednici. Naime, mišljenje je ispitanika da se osjećaj 

zajedništva stvara samim rođenje u prostoru Sinja. Kroz tzv. Dječje alke se od malih nogu stanovnika 

Sinja potiče i provodi osnaživanje osjećaja pripadnosti zajednici i promiče sudjelovanje… “Znači, 

samim rođenjem si dio te priče, posebno u imitaciji tj. igri kroz dječje Alke u kojima se prolaze razne 

uloge. U biti djeca u svakoj ulici Sinja žele interpretirati tu Alku, osobe, poistovjetiti se određenim 

osobama.“ Djeca koja su rođena u Sinju imaju priliku da na uskim ulicama grada sa svojim vršnjacima 

„igraju“ dječju inačicu aktivnosti u kojima dogovorno odabiru uloge stvarnih osoba te se time 

poistovjećuju sa ulogama unutar Alke. Nadalje, iz odgovora je vidljiv izniman osobni ponos kojega 

izaziva sam spomen aktivnosti. Svojevrsna osobna posvećenost i uzvišenost same aktivnosti naspram 

drugih aktivnosti života u tom prostoru. Razvidan je i utjecaj samog identiteta područja na ovako 

emocionalan pristup: „Alka je identitet ovog kraja, povezanost svih tih ljudi…ovdje godina počima i 

završava sa Alkom“… Aktivnost je dakle utkana u identitet osoba koje sudjeluju u njoj. Sudionici se, 

vidljivo je iz intervjua, poistovjećuju sa nematerijalnom kulturnom baštinom koja postaje dio njihovog 

osobnog identiteta te identiteta njihove zajednice. 

 

Koja je uloga različitih spolova/rodova u aktivnosti?  

Aktivnost je dostupna samo muškarcima. U svečanoj povorci sudjeluju samo muškarci. Isto je 

definirano dokumentom Pravila Alke (2018) tj. pravilima održavanja same manifestacije (centralne 

povorke). Svojevrsna diskriminacija unutar samog provođenja aktivnosti je tradicija no zamjetna je i 

iznimna posvećenost važnosti žena u manifestaciji. Osim obaveznog sudjelovanja pri simboličnom 

oblačenju sudionika (alkara i momaka) te „posveti“ i blagoslovu samih sudionika. „To je simbol žene iz 

obitelji koja odlaskom alkara, blagoslivanjem konja, ona blagosljiva alkara, alkarskog momka sa 

svetom vodom i onda se kreće na samu Alku.“. Vidljiva je potpuna prožetost (katoličke) vjere i mnogih 

događaja unutar aktivnosti. Tako lik Gospe Sinjske ima najvažniju ulogu u manifestaciji. Naime, 

manifestacija se i održava u čast žene (sv. Marije). Božanska se uloga ove svetice smatra najvažnijom 

jer, po mišljenju ispitanika, da nije bilo nje i njene pomoći, povijesna pobjeda se niti ne bi dogodila, što 

znači da ne bi bilo ni manifestacije. …“Alka se održava u čast čudotvornoj Gospi Sinjskoj jer Sinjani 

vjeruju da je ona doprinijela pobjedi 14. na 15. kolovoza 1715. Kad je sam taj događaj; posebno se 

štuje Majka Božja“. Dakle, uloge spolova su jasno definirane čime se potvrđuje tradicionalni „duh“ 

aktivnosti kao katolički, obilježen vjerom i na neki način obredan. Ovom aspektu aktivnosti sudionici 

ne pridaju važnost niti ju smatraju negativnom. Ispitanica ženskog spola (u daljnjem tekstu) također ne 

smatra ovakvu raspodjelu uloge spornom. Uloge spolova u aktivnosti se smatraju primarnim i 

„ucrtanim“, svojevrsnim aksiomom tj. dogmatskom postavkom koja je sukladna je tradicijskim 

stavovima i uvriježenim načelima dominantne vjere sudionika.  

 

INTERAKCIJA 

 

Na koji način aktivnost omogućuje interakciju među ljudima?  

Aktivnost daje priliku lokalnom stanovništvu interakciju ne samo sa svojim sugrađanima nego i sa 

širom zajednicom. …“Viteško društvo su posebno odabrani ljudi. Tu su ugledni ljudi ovoga kraja. 

Ugledni ljudi koji gaje te vrijednosti, alkarske vrijednosti; čojstvo, viteštvo, domoljublje, vjera i 

privrženost katoličkoj crkvi“. Time lokalno stanovništvo dobiva priliku sudjelovanja u aktivnosti ali uz 

određene uvjete. Interakcija osoba koje sudjeluju u manifestaciji dobiva formalni oblik te se uloge koje 

u samoj povorci i njenim dijelovima akteri uzimaju, utječu na zatomljivanje osobnih stavova ili 

preferencija sa usmjerenjem na zajednički cilj ostvarivanja aktivnosti u što boljem svjetlu. Interakcija 

samih sudionika postaje formalna ali i povećana. I druge aktivnosti, van same povorke, značajno potiču 

interakciju ljudi. Naime, u tom periodu se na prostor Sinja i okolice nalazi (po procjenama ispitanika) i 

do stotinu tisuća ljudi koji to područje posjećuju ili se radi o povratcima osoba koje žive, rade ili studiraju 

van Sinja. Vidljiva je i privrženost prijatelja, rodbine i poznanika osoba koje sudjeluju u aktivnosti da 

se odvoji vrijeme za dolazak na alku i popratne događaje. Interakcija se dakle značajno povećava i potiče 

aktivnošću.  
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Kako aktivnost unapređuje iskustvo smislenoga života? 

Pri pitanju o unaprijeđenu iskustva smislenog života koje aktivnost ima kao rezultat, ispitanik se 

očituje sa gotovo prozaičnim stavovima. Aktivnost se stavlja u kontekst vremena, tvrdnjom o viteškoj 

igri koja se održava u moderno vrijeme ispitanik navodi da je aktivnost povijesna, tradicionalna i ne 

„trpi“ moderne utjecaje. Njena tradicionalnost i definiran tijek se smatra poticajnim. …“muzej Alke koji 

je interaktivan, imaš video-igrice da možeš gađati alku ali je opet ostalo sve nepromijenjeno. Ostalo je 

sve u tom starinskom svijetu, tako da… Alku možeš…ona je živa. Nešto što se odigravalo davno, prisutna 

je i danas…“Čovjek se može vratiti 300 godina u povijest i vidjeti kako se to održavalo prije…“ Isto 

tako, stav je da se vremenski kratko održavanje same manifestacije (3 dana) daje dozu ekskluzivnosti. 

Samo iskustvo manifestacije ispitanik doživljava kao središnji događaj cijelog grada i područja. 

Dodatno, aktivnosti vezane za Alku daju podastrijeh ovim stavovima. …”Snimljeni su filmovi o Alci, 

pisani su znanstveni i novinski članci, radio i TV emisije. Napravljen je i velebni muzej, pisane su 

knjige…recimo jedna od naj prevođenijih Hrvatskih knjiga u svijetu je Dinka Šimunovića, „Alkar“. On 

se u Kini se već 70 godina prevodi na kineski…. Sve to se može povezati sa iskustvom života ljudi.” 

Zaključujemo da manifestacija sudionicima daje svojevrstan društveni smisao i svrhu koju oni 

prihvaćaju s radošću i strašću. …”Znači ovdje kad završi Alka, završila je godina.“…Ovaj se aspekt 

smatra važnim za održivost aktivnosti. Naime, postaje vidljivo da je iskustvo smislenog života značajan 

motivacijski čimbenik za osobe koje se bave kulturno nematerijalnom baštinom. Za osobe koje u 

nematerijalnoj kulturnoj baštini vide tj. osjećaju smislenost života, ona postaje dio njihove osobne 

kulture i kulture zajednice. Time kultura postaje održivost tj. potvrđuje se teza o kulturi kao održivosti.  

 

Ima li elemenata kojima se ostvaruje poštovanje u društvu? 

Elementi unutar manifestacije i njenog provođenja, po mišljenju ispitanika, sa sigurnošću omogućuju 

poštovanje u društvu. Naime, članstvo u Alkarskom društvu, koje je preduvjet sudjelovanja, je pitanje 

društvenog statusa. Ono se dodjeljuje samo zaslužnim članovima zajednice te ima uvjete definirane 

Statutom društva. Postankom članom VAD se ostvaruje poštovanje društva. Dodatno, sudjelovanje u 

samoj povorci, bilo kao alkarski momak, alkar, vojvoda ili dr. se u lokalnom društvu postiže zavidan 

nivo poštivanja i ugleda. …“ Samim tim dužnostima unutar alke. Kada si već izabran na te sve dužnosti; 

poštuju te i članovi društva i građanstvo i građani. Mene recimo nitko ne oslovljava imenom i 

prezimenom nego vojvodo. I jednog dana kada to ne budem, ljudi će me oslovljavati sa vojvodo. Kao i 

sve koji su bili moji prethodnici. Mi kada se sretnemo, ljudi mu se javljaju vojvodo-vojvodo. Ili 

harambašo ili alaj-čaušu ili… dakle više nisi ime i prezime nego si sada uloga koju imaš. Ljudi te 

prepoznaju preko tog dijela jer je to velika i iznimna čast.“. Smatramo ovaj aspekt iznimno važnim za 

održivost aktivnosti. Kroz sudjelovanje u neformalnoj organizaciji, koja uistinu ima striktna pravila, bez 

obzira na možebitan status obrazovanja ili financijski, sudionici ostvaruju društveni status i poštovanje. 

U odgovorima se mogu izdvojiti pojmovi „čast“, „poštenje“, „moralnost“, „dobrovoljnost“, „društvena 

dobrobit“, „ponos“, „domoljublje“. Osobe dakle, kroz volonterski, društveni angažman uz obavezno 

poštivanje normi VAD-a i doprinos zajedničkoj društvenoj aktivnosti, mogu napredovati i ostvariti 

poštovanje drugih i time se društveno afirmirati uz korist cijeloj društvenoj zajednici. Ove mogućnost 

nisu uvjetovane imućnošću, obrazovanjem ili sl. 

 

4.1.2. EKONOMIJA 

Drugi relevantni dionici su osobe zadužene za ekonomske aspekte Alke. I.N., tajnik VAD-a, upoznat 

sa financijama Alke (nadzire financijske aktivnosti VAD-a, uključen u donošenje svih relevantnih 

odluka). Intervjuiran je i J.I., domaćin VAD-a, formalni voditelj operativnog rada provođenja odluka 

Društva koji između ostalog upravlja i o imovinom Društva. Spektar rada tajnika i domaćina Društva 

podrazumijeva razumijevanje i vođenje održivog i profitabilnog sustava upravljanja financijama i 

ljudskim resursima.  Intervju je vođen dvama ključnim aspektima ekonomske održivosti baštine 

ekonomskom pravednošću i ulogom ekonomije.  
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EKONOMSKA PRAVEDNOST 

 

Koja je uloga novca u aktivnosti? 

Uloga novca se smatra važnom. Njegova uloga nije presudna no društvo koristi marketinške aspekte 

aktivnosti kako bi osiguralo dovoljan priljev sponzorstava i donacija kojim stvaraju preduvjete da 

društvo djeluje cijele godine. …“mi smo neprofitna udruga, naš cilj nije profit. Cilj nam je održivost 

Društva“ Društvo je solidnog financijskog statusa te ima čak 17 zaposlenih. Financijska „snaga“ društva 

po mišljenju ispitanika potiče i ugled same aktivnosti te omogućava održivost aktivnosti te potiče aktere 

na druge povezane aktivnosti te suradnju i rad članova zajednice na razvoju aktivnosti. …“Tu nam je 

važan marketing. Marketinške aktivnosti stvaraju preduvjet da mi na tržištu  u odnosim sa našim 

partnerima kroz sponzorstvo i donacije stvaramo preduvjete da VAD djeluje cijele godine… Nema 

tjedna a da mi nešto ne radimo“. Iz stavova ispitanika je vidljiv znatan nivo opredijeljenosti samih 

poslova koje obavljaju no isto tako se može prepoznati ozbiljnost pristupa volonterskim obavezama 

nalik realnim, poslovnim.  

 

Može li se aktivnost provoditi neovisno o imućnosti? 

Ispitanici su mišljenja da je provođenje neovisno o imućnosti no isto određuje pitanje stupnja 

kvalitete, pojavnosti i sveukupne „važnosti“ aktivnosti. Imućnost dakle određuje svojevrstan stupanj 

društvene vrijednosti aktivnosti. Imućnost nije očekivana sama po sebi kod aktera nego je rezultat 

njihovog angažmana, umješnosti i rada. Korištenje obljetnica tj. važnih datuma u trajanju aktivnosti uz 

spoj sa marketinškim aktivnostima društva koje vodi aktivnosti pridonosi većoj pojavnosti događaja a 

time i marketinškoj „zanimljivosti“ potencijalnim donatorima, sponzorima i sl. … to je uspješno 

napravljeno i popraćeno sa jačim marketinškim aktivnostima te time bio izazov našim partnerima da 

više sudjeluju u našim projektima, ne samo u samoj Alci“.  Ukoliko se imućnost poveća osigurava se 

mogućnost razvijanja aktivnosti. Akteri predlažu i uključivanje šire zajednice (škole, lokalne uprave, 

lokalnih tvrtki…) kod važnijih obljetnica kako bi se razvili drugi aspekti aktivnosti. … „iskorištena je 

300. Alka da bi postala nacionalni „brand“. Da se time ostvare i drugi projekti, snimanje filma, 

izdavanje zbornika, knjiga, sudjelovanja škola, fakulteta, organizaciju znanstvenog skupa… Stvaranje 

materijalnih uvjeta ostvaruje mogućnost aktivnosti.“ Ovime je jasan neupitan pozitivan aspekt 

imućnosti kod aktivnosti kulturne nematerijalne baštine. Ona ne osigurava samu održivost, no posredno 

potiče druge aktivnosti vezane za samu baštinu te time daje dodanu vrijednost istoj.  

 

Ima li resursa u aktivnosti koji se mogu dijeliti? 

Ispitanici drže aktivnost nedjeljivom, propisanom i kodiranom. Smatraju ju pravom građana i 

zajednice koja se ne može „remetiti“…“Pravo je članova Alkarskog društva i ljudi koji sudjeluju u 

aktivnosti. Nju ne možemo posuditi. Isto tako od 2010. otkako smo na UNESCO popisu nematerijalne 

baštine mi ne možemo remetiti Alku“. No, potencijali za resurse koji nastaju popratno, uz samu aktivnost 

(poput suvenira, ugostiteljstva i sl.) su djeljivi tj. dijele se. …“Sve naše resurse koje imamo stavljamo 

na dispoziciju zajednici.“ Sve ekonomske aktivnosti koje ne remete ili utječu na samu baštinu su 

zajedničko dobro zajednice tj. društva.  

 
ULOGA EKONOMIJE 

 

Koje se ekonomske prilike stvaraju s aktivnošću? 

Uz aktivnost se stvara mnoštvo ekonomskih prilika koje su većinom vezane za turizam ali i 

poljoprivredu, kulturu, medije. …“Široj zajednici omogućujemo da kroz našu suvenirnicu imaju priliku 

prodati svoje proizvode tj. ostvare materijalnu dobit. Ali isto tako turistička zajednica, grad, 

poljoprivreda…dakle sve ono što je naslonjeno jer puno ljudi tu dolazi i naravno da je posredno Alka 

mamac i da ljudi od toga imaju materijalnu korist.“ Dakle, iako se radi o trodnevnoj aktivnosti ona 

generira ekonomske prilike za veći broj ljudi. Provoditelji aktivnosti svjesno pomažu lokalnoj ali i široj 

zajednici kako bi iskoristila ove prilike na korist istoj toj zajednici tj. stanovnicima lokalnog područja. 

Vidljiv je svojevrstan odnos simbioze sa zajednicom i društvom. …“dio smo strategije Grada za 

razvoj.“ Drugim riječima, ako zajednica podržava aktivnost tako i aktivnost podržava zajednicu u 

pozitivnom duhu uz obostran boljitak i . Ekonomske prilike koje aktivnost neposredno stvara i njihovo 
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iskorištavanje zasigurno pomažu održivosti kulturne baštine tj. njenoj aktualnosti i uronjenosti u živi 

razvoj i napredak lokalne zajednice.  

 

Na koji se način vlasništvo u etičkom smislu potvrđuje u komercijalizaciji aktivnosti? 

Vlasništvo se u etičnom smislu ne potvrđuje komercijalizacijom. VAD strogo pazi na 

komercijalizaciju tj. da se ista ne dogodi van mjere. …“Ne samo zbog UNESCO-a. Simbole Alke mogu 

koristiti. Da mi organiziramo Alku u čisto komercijalne svrhe ne dolazi u obzir. Da netko nama plati 

održavanje Alke bi bilo neetično.“ Vlasništvo se dijeli na aktere aktivnosti i lokalnu zajednicu. 

…“etičnost je zapravo u genu same Alke i svih onih koji sudjeluju u njoj“…“sva sredstva koja Društvo 

uprihođuje, idu nazad zajednici.“ Neetična komercijalizacija same aktivnosti nije prihvatljiva niti ju 

ispitanici smatraju mogućom.  

 

Kako se aktivnost može komercijalizirati a da se ne ugrozi njezina vitalnost? 

Aktivnost se može komercijalizirati jedino zaštitom. …“Da Alku štitimo, ono što ona zapravo jest. 

A da omogućimo ljudima koji žive ovdje da korištenjem simbola, ugostiteljstva i sl. uživaju komercijalnu 

dobrobit.“ Odbijanjem komercijalizacije same aktivnosti se postiže svojevrsna baštinska kulturna 

vrijednost same aktivnosti te održava njena izvornost i pojavnost. …“S jedne strane moramo pokazat 

Alku svitu ali moramo na to paziti.“ Vitalnost se pak postiže kroz popratne aktivnosti; korištenje 

simbola, vezane turističke aktivnost su dozvoljene i prihvatljive no ne smiju utjecati na samu kulturnu 

baštinu i njene temeljne postavke i odrednice. 

 
4.1.3. OKOLIŠ 

Treća osoba čije je mišljenje uvaženo je predstavnik nevladine udruge koja se bavi očuvanjem 

okoliša u gradu Sinju, F.R., učitelj i ekološki aktivist. Voditelj niza projekata edukacije mladih grada 

Sinja i strastveni fotograf koji bilježi događanja unutar Alku više od 20 godina. Intervju je vođen dvama 

ključnim aspektima ekonomske održivosti baštine, ekologija i priroda.  

 

PRIRODA 

 

Kako se aktivnošću istražuje priroda?  

Budući se radi o nematerijalnoj kulturnoj baštini koja je viteška igra, ona u sebi ne podrazumijeva 

istraživanje prirode te ne uključuje stavove o prirodi i njenoj zaštiti. Ipak, smatra se da se sudionicima, 

osobito alkarima, razvija ljubav prema životinjama kroz simboliku i važnost konja koji je krucijalna 

stavka uspješnog gađanja alke. Poštivanje prirodnog načina upravljanja prirodnim resursima vezanim 

za konje, njihov uzgoj i korištenje je od iznimne važnosti. Prirodni materijali kojima se izrađuje narodna 

nošnja (odora) se također smatra poticajnom za istraživanje prirode (ovčja vuna…)…“Svaki dio nošnje 

i konja su povezane sa prirodom... Ovdje bih naglasio odnos čovjeka i konja unutar Alke“. Svi su 

gledatelji pozvani istraživati prirodne ljepote lokacije no istima se unutar same aktivnosti ne pridaje 

veća važnost. Vidljiva je prisutnost prirodnih kapaciteta područja, …“napomenuo bi našu krašku 

ljepoticu Cetinu i činjenicu da je grad na i u blizini ima 10 rijeka što je sigurno rijetkost u svijetu“, koji 

je još neiskorišten te predstavlja neostvareni potencijal same aktivnosti za njene aktere ali i širu 

zajednicu. 

 

Kako ona promiče vrijednost prirode? 

Aktivnost promiče vrijednosti prirode kroz važnu ulogu konja u aktivnosti. Konji su dakle, 

dominantan simbol prirode i njenih vrijednosti unutar alke. …“Promiče vrijednost očuvanja pitke vode. 

Konj dakle neće piti zagađenu vodu. Uvijek mislimo na povezivanje sadržaja za djecu. Na naše 

najmlađe. Isto tako konji neće konzumirati pašu/travu koja nije čista tj. koja ima ne odgovara.“ Stavovi 

aktera prema konjima pokazuju neupitnu posvećenost ovim životinjama i njihovoj dobrobiti budući 

imaju krucijalnu ulogu u sportskom uspjehu aktivnosti. Aktivnost potiče svoje aktere na poštovanje 

prema jednoj životinjskoj vrsti o kojoj je sama aktivnost ovisna. Vidljiva je i briga oko budućnosti same 

konjičke kulture područja cetinske krajine. Aktivnost postaje temeljni razlog potrebe unaprjeđenja 

konjičke kulture ovog područja, očuvanja vode i biljnog svijeta. 
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Koji njezini elementi unapređuju naklonost prema svim oblicima života? 

Simbolika konja kao životinje bez koje se aktivnost ne može održati transformira naklonost aktera (i 

zajednice) prema svim oblicima života…“Alka kao igra stvara u ljudima zadovoljstvo, sreću, 

radoznalost. Djeci je želja biti pratitelj alkara koji se brine o njegovom konju, da iskazuju ljubav prema 

životinjama da kroz to uče. To im je jedno narastanje, znači čuvaš konja, kasnije ga pratiš.“ Simbolika 

drvoreda, ambijenta u kojem se sama Alka održava u ispitaniku potiče osjećaje brige za stabla i 

shvaćanja njihove važnosti. …“Dosta se pazi na zdravlje stabala (grana). Oni dakle moraju živit, 

brigaju se za njih, sade se druga, manja. Zaštita je važna.“ Činjenica je da se uz aktivnosti vezuje niz 

oblika života (biljke i životinje) koji posredno čine aktivnost prožetu prirodnim elementima te 

društvenim elementima međuodnosa ljudi.… „Tu se djeca uče i ljudskoj hijerarhiji i odnosima te 

preuzimanju uloga u društvu. Time jasno i zorno uče o odnosima u društvu tj. poštivanju istih.“ Niz je 

dakle elemenata koji unaprjeđuju naklonost prema svim oblicima života. Jasan je i potencijal kojega 

aktivnost ima no budući ti elementi nisu primarni cilj aktivnosti, po mišljenju ispitanika postoji velika 

mogućnost istraživanja i unaprjeđivanja. 

 

EKOLOGIJA 

 

Kako aktivnost utječe na prirodu? 

Alka sama po sebi ima nulti stupanj utjecaja na prirodu. Održava se unutar zidina grada i kamenih 

ulica naselja. Ne mijenja prethodni sastav materije okoliša niti utječe na njega. Štoviše, održavanje 

manifestacije osigurava održivo gospodarenjem drvoreda koji se nalazi na trkalištu. …“Alka se trči u 

drvoredu (kesten). Taj drvored koji je nama iznimno važan i važno nam je da imamo ambijent tj. unutar 

krošnji stabala se trči Alka. Dosta se pazi na zdravlje stabala (grana).“…“ Trkalište je inače prometnica 

no ona se čuva. Primjerice, pijesak koji se dovozi na alkarsko trkalište ne može ostati tu. Ne može 

zagaditi druge prostore (ceste ili travnjake). U slučaju kiše postoje ispusti koji se blokiraju da ne bi 

zemlja, prljavština ili slično otišlo u utrobu zemlje. Maksimalno se pazi.“ Ispitanik napominje i osobit 

obzir na čistoću prostora koje se koristi o kojemu brine lokalna vlast i dobro je organizirana. Činjenica 

dolaska većeg broja ljudi na ovaj i okolni prostor tijekom aktivnosti se može pretpostaviti no za točne 

podatke bi bila potrebna daljnja znanstvena analiza ili istraživanje. 

 

Na koji se način aktivnost može učiniti boljom za okoliš? 

Postoje dakle neiskorišteni potencijali iskorištavanja resursa koje aktivnost generira za poboljšavanje 

stupnja zaštite okoliša no akteri ne planiraju ili dopuštaju promjenu tijeka same povorke no nude se neke 

ideje. …“Da se oplemeni drvored, selekcijom drveća. Da se taj špalir, drvored obnavlja i održava. 

Budući da se događa u gradskoj jezgri koja je od kamena, ne ostavlja posljedice na okoliš. Stara 

arhitektura ostaje netaknuta.“. Istraživanje utjecaja aktivnosti na okoliš je jedna od mogućih potencijala 

za nova znanstvena ili laička istraživanja i usmjeravanje aktivnosti k tome da bude bolja za okoliš.  

 

Koje su mogućnosti njezina promicanja svijesti o okolišu? 
Ispitanik daje zanimljive primjere o mogućnostima. Većinom su one vezane za vlastiti angažman 

ispitanika i njegove mogućnosti. Društvo koje provodi aktivnost do sada nije posvećivalo posebnu 

pozornost istome no otvoreni su za rad i pokretanje ovakvih aktivnosti. …“Pokretni je spomenik, trčanje 

na konjima, živim bićima. Uzgajanje plemenitih pasmina. Da uvijek bude slobodan prostor koji potiče 

čovjekovu simbiozu sa konjem. Sve se mora oslanjati na djecu. Izvorna nošnja je nastala od vune kao i 

prekrivke za konje. Ta tematika uzgajanja ovaca u lokalnom području se može proširiti. Druga 

zanimanja poveziva s Alkom. Kovači, švelje, tko se bavi odorom“. Najsnažniji poticaj se vidi u radu sa 

mladim generacijama stanovništva (djeca/učenici) te postoji niz već provedenih i planiranih budućih 

aktivnosti sa djecom lokalne zajednice. Nažalost, ovi napori nisu usustavljeni te su rezultat pojedine 

altruistične volje pojedinaca koja je uistinu snažna. U ovom se području očekuju pozitivni pomaci u 

budućnosti.  

 
4.1.4 KULTURA 

Četvrta intervjuirana osoba čije je mišljenje uvaženo je predstavnica lokalne samouprave zadužena 

za kulturu. Pročelnica gradske uprave u odjelu kulture, savjetnica gradonačelnika za kulturu, gđa. B.R. 



 

190 

 

Dugogodišnja je novinarka, aktivna kao dio Alke kroz rad medija i koordinaciju protokola. Intervju je 

vođen dvama ključnim aspektima kulturne sfere održivosti baštine, kontinuitet i vlasništvo.  

 

KONTINUITET 
 

Ako aktivnost nestane, što će biti izgubljeno? 

Na pitanje o mogućem nestanku aktivnosti ispitanica daje izrazito jasan i nedvosmislen odgovor. 

…„Bit će izgubljen jedan grad, bit će izgubljen identitet jednoga grada“. Time se pokazuje povezanost 

zajednice koja aktivnost poistovjećuje sa identitetom. Naime, ispitanica smatra Alku tj. aktivnost, 

glavnim obilježjem grada Sinja. Povezuje identitet grada, naselja sa samom Alkom. Ovime se jasno 

pokazuje važnost aktivnosti koju ona ima u razmišljanjima sudionika i stanovnika ovog područja. … Bit 

će izgubljena emocija koju ovaj grad ima prema svojoj nematerijalnoj kulturnoj baštini.“. Kroz 

emocionalan pristup naizgled negativnom pitanju ispitanica daje jasne negativne konotacije k mogućem 

događaju. Smatra aktivnost temeljnim i krucijalnim za ostvarivanje identiteta grada i zajednice. 

 

Na koji su način buduće generacije uključene u njezin razvoj? 

Ispitanica navodi da postoji više mogućnosti uključivanja budućih generacija i njen razvoj. Navodi 

da se djeca po rođenju u gradu Sinju na neki način usmjeravaju na Alku. ... „u trenutku kad se dijete 

rodi u Sinju on ima već taj nekakav sinjski moment kako ga mi nazivamo a to je da diše alku“. Navodi 

da se djeca u Sinju odgajaju uz konje i društveno raširene pozitivne afinitete prema akterima aktivnosti. 

... svi Sinjani Alku žive punim plućima. Svi Sinjani se odgajaju uz konje, rastu uz ljubav prema svojim 

alkarima, vojvodama, harambašama. To zapravo je zbilja i stil života.“ Taj odgoj se povezuje uz 

karakteristike načina života zajednice te ga, po riječima ispitanice, provode roditelji i zajednica. ...“ . 

Mislim da je na nama starijima da prenosimo i usmenim predajama na svoju djecu tu ljubav ali da im i 

svojim primjerom i načinom života pokazujemo kako očuvati naše tradicijske vrijednosti.“. Prijenos 

vrijednosti i stavova se smatra dužnošću zajednice te se smatra postankom same nematerijalne baštine. 

...“Alka je zapravo i postala kulturno nematerijalno dobro RH zbog života Sinjana i naroda cetinskog 

kraja kojem viteška igra nije tek nekakvo natjecanje koje se događa iz godine u godinu nego zapravo 

način života.“ Kroz provedbu dječjih alki, na ulicama Sinja, koju organiziraju sama djeca ali i mnogih 

koje podupire zajednica tj. odrasli članovi zajednice ista ta zajednica prenosi dojam značaja aktivnosti 

na mlađe generacije. Isto tako, usmena predaja se smatra načinom posrednog prijenosa informacija i 

nekog oblika emocija na buduće generacije. 

 

Kako se aktivnost može mijenjati ili biti promijenjena? 

Ispitanica daje jasno negativan odgovor. Mišljenja je da bi promjena bila pogrešna jer bi izmijenila 

aktivnost koja simbolizira identitet ljudi s šireg geografskog područja. …“Mi ne želimo da se aktivnosti 

mijenjaju. Mi želimo održati tradiciju točno onakvom kakva je. Ona se je mijenjala kroz razne političke 

sustave, kroz razna politička previranja ali još uvijek je u svojoj srži odnosno biti ostala identična.“ 

Zadržavanje izvornog oblika aktivnosti drži krucijalnim za održavanje tradicije. Ponavlja se 

poistovjećivanje aktivnosti i identiteta lokalnog stanovništva. …“Alka koja je zapravo odraz jakog 

cetinskog čovjeka, Alka koja je odraz ratobornosti i ljubavi prema svojoj domovini i prema onome što 

ona predstavlja a to je ljubav prema gradu. To možemo i tako reći.“ Zaključujemo kako se moguća 

promjena aktivnosti ne smatra pozitivnom, točnije akteri ne žele promjenu srži aktivnosti jer se ista 

smatra odgovarajućom i izrađenom identitetom lokalnog stanovništva, njegovih vrijednosti, stavova i 

ideja. 

 

VLASNIŠTVO 

 

Kako ste Vi uključeni u aktivnost? 

Ispitanica je sudjelovala u aktivnosti dugi niz godina, zbog čega je i izabrana za intervju. …“ Ja sam 

osobno bila kroz medije na kojima sam radila bila uključena, radila sam u protokolu alke, ali nije vam 

to ništa ni veća ni manja uloga.“…“Funkcije i uloge mogu biti različite. Te uloge možemo igrati i u 

alkarskoj povorci ili u gradu u to vrijeme ali zapravo osjećamo svi isto. Mislim da je to ta bit Alke.“ 

Ispitanica naglašava disperziju „važnosti“ uključenosti. Naime, mišljenja je da se uključenost u aktivnost 

ne mjeri. Ona se smatra podijeljenom i svojevrsnom društvenom dužnošću. …“Svaki Sinjanin bi trebao 
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biti uključen u aktivnosti. Kao što sam ranije rekla, svaki čovjek koji se rodi u Sinju, svi oni koji žive u 

Sinju bi trebali biti uključeni u aktivnosti. Znači, nije važno jeste li vi predsjednik Viteškog alkarskog 

društva, jeste li gradonačelnik grada Sinja, jeste li vi običan čovjek koji je nekada svratio na alkarsko 

trkalište, vi ste Sinjanin koji živi svoju tradicijsku kulturu.“  

 

Što ona (aktivnost) znači drugim ljudima? 

Značenje aktivnosti za druge osobe je po mišljenju ispitanice istovjetno svim stanovnicima grada 

održavanja. …“Isto što i meni, kao Sinjanki, za nas koji jesmo u Sinju. Ja ne mogu reći za ljude koji 

dođu iz nekih drugih krajeva, vjerojatno vama koji niste iz Sinja neće probuditi identičnu emociju kao 

što je to kod mene koja sam rođena Sinjanka, ali ćete zasigurno vi dobiti dojam o toj igri zbog načina 

na koji vam ja pričam o njoj.“ Ovdje se pojavljuje (u cijelom intervjuu) svojevrsna „nota“ diskursa o 

aktivnosti. Takav diskurs se smatra važnim i jedinstvenim unutar skupine ljudi koji su akteri. Postoji 

svojevrsna „nota“ ili duh diskursa koji ispitanici dijele. …“Ono što je meni kao Sinjanki važno da mi, 

vrlo jasno ljudima kažemo koliko je nama važna tradicijska kultura ali ne samo u smislu očuvanja 

viteške igre. Nego koliko zapravo način života i svi ovi novi utjecaji koji dolaze u grad, da ih mi 

objeručke prihvaćamo ali da ne zaboravljamo nešto gdje mi istinski pripadamo. Mi smo dinarci, to je u 

našim genima i mi želimo održati taj gen. Mi se hvalimo s tim i zbilja bi željeli da se to ne promijeni.“ . 

Zaključujemo da je aktivnost uistinu od velikog značenja za ispitanike te da se način govora, koji 

uključuje ponos i hvalu može zamijetiti kao uzorak. Izvori i razlozi istoga nisu definirani.   

 

Može li vlasništvo nad njom biti dijeljeno? 

Vlasništvo nad aktivnošću se smatra dijeljenim. Aktivnost se smatra društvenim dobrom koje 

zajednicu potiče na zajedništvo i suradnju. …“Ne možemo govoriti o vlasništvu nad Alkom. Kao što sam 

rekla, Alka je emocija. Ona je vlasništvo Sinjana. Svakog pojedinca, svakog čovjeka. Ako podijelite 

Alku, znači da ste podijelili građane ovoga grada. Znači da im niste dozvolili da oni budu jedna cjelina. 

Upravo smo mi Sinjani po tome prepoznati.“ Razvidan je dakle osjećaj dijeljenja vlasništva nad 

aktivnošću kao zajedničkog dobra stanovnika područja. Dodatno, to „kolektivno vlasništvo“ daje 

ispitanicima svojevrstan duhovni poticaj; …“ Da smo jedna cjelina jer se vežemo uz vitešku igru Alku i 

uz čudotvornu Gospu Sinjsku, za koju smo također vezani. Zapravo, da nije bilo tog famoznog datuma 

15.kolovoza 1715. godine i da nam nije Gospa po našoj predaji spasila grad, ne bi bilo ni Sinjske alke. 

Upravo je to ta poveznica između te slavne sinjske bitke 1715. i današnjeg načina života naše tradicije, 

kulture i života i svega onoga što Sinjani jesu.“  Zamjetna je i izražena spona vjerskih određenja i stavova 

sa identitetskim i vrijednosnim obilježjima aktera aktivnosti. 

 

4.1.5. ZNANOST 

Iako znanost nije sastavni dio koncepta „kotača održivosti“, odlučeno je da se u obzir uzme i 

mišljenje akademske zajednice koja se bavi Sinjskom alkom. Za predstavnika je odabran don dr.sc. J.D., 

izvanredni Profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Splitskog sveučilišta, urednik izdanja 

Zbornika radova o Sinjskoj alci izdanog 2018. i priređivač monografije o opsadi Sinja (2015.). Ponuđena 

su pitanja koja su postavljana drugim ispitanicima (društvo, ekonomija, kultura). Ispitanik je samostalno 

odabrao pitanja od osobnog interesa između svih ponuđenih.  

 

Što bi se dogodilo da aktivnost prestane? 

Ispitanik naglašava osobni stav kojim izražava želju da se isto ne dogodi no daje nekoliko mogućih 

mišljenja o posljedicama nestanka aktivnosti. ...“ Posljedice bi bile u odnosu na povijest, dakle određeni 

povijesni diskontinuitet. U odnosu na konkretne obitelji koje sudjeluju o aktivnosti, u odnosu na alkare 

i alkarske momke bi sigurno ostavile određene posljedice; emotivne, društvene možda i materijalne u 

smislu konkretnog pitanja konjogojstva na tom prostoru.“ Nudi i do sada nespomenuti politički aspekt 

Alke: ...“ Sve ostale posljedice mogu biti i političke, jer Alka je i politička manifestacija. Znamo da je 

ona odraz zbijene političke situacije u Hrvatskoj tog trenutka. Bilo bi zaista zanimljivo kako bi se to 

odrazilo na tu našu skupinu u društvu.“  Time aktivnosti daje dodatni značaj u ovom društveno 

političkom pogledu. Nestanak aktivnosti smatra nepovoljnim za cijelu zajednicu. 
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Na koji su način buduće generacije uključene u njezin razvoj? 

Ispitanik naglašava osobni pogled na pitanje te naglašava i znanstveni interes novijeg datuma koji 

nudi niz mogućnosti istraživanja fenomena. ...“ Mogu vidjeti tu djecu koja prate alkare, alkarske momke 

koji se s njima identificiraju kao što je to slučaj bio u mom djetinjstvu. Improvizirali bi Alku, glumili i 

alkara i konja u isto vrijeme. Dakle djeca se imaju priliku identificirati sa alkarima i alkarskim 

momcima koji imaju tu svoju snažan vizualni identitet kojim se ovaj prostor na neki način ponosi.“ 

Spontano se osvrće na opstojnost aktivnosti kao rezultat sudjelovanja mlađih generacija. ...“Te dječje 

Alke na neki način garantiraju da će Alka imati svoje nasljednike. Na hipodromu vidim mlade ljudi koji 

pomažu alkarima i na neki način postaju dio te priče. Promidžbeni aspekt Alke utječe na popularnost, i 

nadam se da je i to jedan od načina održavanja opstojnosti Alke.“ Ispitanik zaključuje i da je aktivnost 

(posebice posljednjih godina, pobudila znanstveni interes te interes mladih studenata i istraživača. 

…“Novost je od 2015. da se za 300. obljetnicu bitke, točnije još od 2013./2014. Dogodilo se da se svake 

godine objavi neka knjiga. Knjiga, publikacija, članci, ili zbornik što daje garanciju da je Alka postala 

i akademska tema. Uveli smo ju kao predmet. Brojni istraživači ju istražuju pod raznim aspektima, razne 

fenomene alke. Na prvi pogled Alka izgleda kao tema bez sadržaja no ja se bavim njome već nekoliko 

godina i zaista svake godine otkrijem nešto novo za istražiti tako da je jedna dobra potvrda, garancija 

da ovaj akademski aspekt koji se svake godine pojačava. Moji studenti i kolege profesori nju vide kao 

bogato istraživačko područje.“ Vidljivo je dakle da je aktivnost potaknula izradu kolegija tj. predmeta 

na Sveučilištu u Splitu za koje studenti pokazuju interes. Kroz ovakve primjere vidimo porast 

uključenosti mlađih generacija u razvoj aktivnosti tj. njen znanstveni aspekt. 

  
Kako se aktivnost može mijenjati ili bi promijenjena? 

Ispitanik napominje povijesne mijene koje su utjecale na aktivnost. ...“Alka se kroz povijest 

mijenjala. Mijenjali su je politički okviri, mijenjali su ju ekonomski razlozi i društveni i vjerski kontekst.  

To su jedini tj. glavni uzroci njene promjene.“ Naglašava trenutne aspekte koji su djelovali pozitivno na 

aktivnost. Spominje i njena nacionalna obilježja koja se povijesnim razvojem pojavljuju kao dio nje. 

„Živimo u jednom globalnom svijetu i teško da bi Alka postala svjetska priča da nismo u globalnom 

svijetu. Ona bi ostala lokalna priča sigurno, do daljnjeg. Zahvaljujući medijima, i jednom važnom 

političkom aspektu a to je da smo dobili državu. Koju smo mukotrpno stvarali a ta država je prvi put, 

gledajući povijesna istraživanja, nikada Alka nije imala veći Hrvatski pečat nego sad.“ Ispitanik razvija 

sponu ideologije i aktivnosti, budući je aktivnost prožeta društveno političkim mijenama no naglašava 

da se aktivnost održala unatoč svim ovim utjecajima čime potvrđuje tezu održivosti baštine. ...“ Vidljiv 

je odnos naroda, zajednica, carstava koji su upravljali ovim prostorom i kako su se odnosili prema 

manifestaciji. Teško možete naći tekst… tek na kraju Austrijske uprave i Kraljevine Jugoslavije gdje tek 

vidite proplamsaje hrvatstva koji kroz Alku pokušava govoriti svoju priču, ne samo o viteštvu, govorimo 

o konkretnoj manifestaciji koja u određenom trenutku dolazi u opasnost da bude upotrijebljena u druge 

ideološke sklopove“...Promjenu ispitanik vidi primarno negativnom i ideološki potaknutom. 

 

Kako ste vi uključeni u aktivnost? 
Ovdje ispitanik opisuje svoju uključenost te daje zanimljive opise osobnih doživljaja kod 

uključenosti u aktivnost. ...“Moj se rad može podijeliti u 2 razdoblja. Prije uključivanja i nakon 

uključivanja u VAD. Moj osobni studij, svećenički poziv…nisam ju vidio. Pratio sam preko televizije i 

filmova“...“Od 2010. počinje moj angažman u triljskoj udruzi...organizirali smo znanstveni simpozij o 

Sinjskoj alci koji je pripreman za 2014. a dogodio se 2015. pod pokroviteljstvom HAZU-a, koji se 

pretvorio u Zbornik radova. Nakon toga razvijamo suradnju sa Franjevačkim samostanom gospe sinjske 

i gradovima i općinama cetinske krajine.“...“ Postoji i drugi vid rada koji izlazi van okvira 

RH.“...pokušavamo stvoriti prsten suradnje gradova u kojima se održavaju ovakve manifestacije sa 

osobama iz Italije i Grčke“... Ispitanik dakle, opisuje osobni put uključenosti koji se sa vremenom 

razvija te se njegov opseg rada tj. uključenosti širi. ...“ To su 2 glavna projekta a posebno sam ponosan 

da na katoličkom studiju imamo već 3 godine predmet. Već je oko 100 studenata je upisao ovaj predmet. 

Ove godine skoro 40.“ Zaključujemo kako se uključenost u aktivnost produktivno odražava na ne samo 

uključenost nego i znanstveni i spoznajni interes sudionika. Uz „priče“ vezane za aktivnost koje su više 

osobne no radne prirode kroz aktivnost se razvijaju društvene suradnje koje potiču sve aktere na 

kooperaciju i razvoj te čak potiču profesionalni razvoj pojedinaca uključenih u aktivnost.    
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Što ona znači drugim ljudima? 

Ispitanik ponavlja svoje osobno (iz djetinjstva) poimanje alke, spominje njen kolorit i doživljaj koji 

ne ostavlja promatrače ravnodušnim. Tu daje tezu da je iz osobnog iskustva primijetio zanimljivu 

činjenicu. Ispitanik povezuje količinu informacija dubinu spoznaje aktivnosti sa promjenama koje se 

događaju u osobama koje aktivnost promatraju. ...“no zanimljivo je da se s povećanjem spoznaje 

povećava i odnos prema manifestaciji. Kada uđete u te sve razne aspekte onda uđete u jedan čarobni 

istraživački svijet gdje možete doslovno u svakom se po godinu dana zadržati i napraviti pravu studiju 

i onda sve to skupa objedinjavati. Promatram te ljude kako reagiraju na početku i kako reagiraju kada 

im predstavite manifestaciju. Bitan je dakle analitički pristup. Ljudi kada gledaju manifestaciju a ne 

poznaju pravila onda ju gledaju kroz određene točke... Kada ne znate povijest i pravila po kojima se 

održava, kako se mijenjala kroz povijest onda ju znate bolje analizirati... Primijetio sam da što im više 

date informacija i svojevrsnih „slika“ i prizora to su ljudi više oduševljeni tom pričom. To sam vidio i 

pri svom dolasku na Sardiniju... Drugi doživljavaju ovisno o razini spoznaje i količini informacija koje 

imaju. Što više informacija o manifestaciji imaju to ju bolje prihvaćaju.“ Analitičan istraživački pristup 

aktivnosti otkriva ispitanikovu znanstvenu radoznalost i nudi jasno usmjerenje k potrebi za dijeljenjem 

informacija u kulturnoj baštini u svrhu produbljivanja spoznaje i interesa za nju. U daljnjem tijeku 

napominje i aspekt suradnje sa osobama koje se bave sličnom manifestacijom u Italiji. Naime kroz rad 

na kulturnoj baštini dolazi do društvene povezanosti sudionika i drugih osoba koju aktivnost potiče. 

...“Vidim promjenu u odnosima ljudi...nakon nekoliko godina suradnje se vidi ta promjena u poimanju 

jedni drugih i samih manifestacija. Jednostavno s vremenom i suradnjom nestaju barijere. Nestaju 

predrasude kada informacije dođu i kolaju između dobronamjernih ljudi onda nastaju projekti. ...svi 

smo dobrovoljci i pokušavamo doprinosit te surađujemo s njima.“ Oba nam odgovora daju iznimno 

pozitivni poticaj i opis fenomena koji potiče suradnju, produbljivanje spoznaju i razumijevanje. 

Razumijevanje aspekata aktivnosti, ali i među akterima. 

 

Može li vlasništvo nad aktivnošću biti dijeljenja? 

Ispitanik jasno razdjeljuje formalno pravni aspekt vlasništva i onaj društveni. Ispitanik jasno poima 

potrebu za institucionalnim upravljanjem aktivnošću, točnije jasno komunicira stvarnu potrebu za 

istim...“ Narodno je toliko koliko ju narod doživljava kao svoje...ali narod uistinu ne može upravljati 

ničim“. Jasna mu je važnost i uloga društva koje samu aktivnost provodi (VAD) ali je i svjestan 

dijeljenosti vlasništva unutar zajednice. ...“Alku kakvu poznajemo je da su Sinjske plemićke obitelji bili 

vlasnici, imali su potencijale, konje, sredstva. Jesu li vlasnici Sinjani? Cetinjani, Hrvatska?... Kao i kod 

drugih društvenih manifestacija, VAD ima formalno pravno vlasništvo, kako i treba biti ali stvarna je 

baština, ako se pozovemo na UNESCO uistinu svjetska i svatko ju doživljava kao svoju...“. Jasno je da 

je vlasništvo uistinu dijeljeno uz institucionalnu podršku koja osigurava operativno provođenje 

aktivnosti ali i uz snažan osjećaj zajedničkog vlasništva lokalne zajednice ali i društva u cjelini. Ovdje 

je razvidno da je vidljiv samoupravljački i svojevrstan meta upravljački model upravljanja aktivnošću 

koja nastaje u sprezi formalnog i neformalnog vlasništva nad aktivnošću koji je funkcionalan.  

 

4.1.6. VRIJEDNOSTI, STAVOVI I IDENTITETSKA OBILJEŽJA KAO MOTIVACIJSKI 

ČIMBENICI 

S ciljem identificiranja identitetskih obilježja, vrijednosti i stavova ali i osobnih mišljenja te 

fenomenoloških pojavnosti kod osoba relevantnih za praktičnu provedbu cijele Sinjske alke, postavljena 

su dva zajednička pitanja postavljena svim ispitanicima upotrjebljena su slijedeća dva pitanja: Što vas 

motivira da ulažete svoje vrijeme i energiju na provođenje aktivnosti? i Možete li opisati svoje 

identitetska obilježja, vrijednosti i stavove koji su po vama ključni za vaš rad na aktivnosti? Ova su 

pitanja bitna za pronalaženje mogućih elemenata osobina ispitanika, koji se mogu smatrati 

motivacijskim čimbenicima a koje ispitanici dijele. Isto tako su ova pitanja bitna i za elemente koji su 

vidljivi u mišljenjima i stavovima pojedinih ispitanika. U analizi su korišteni podaci Ferić (2007) o 

Schwartz-ovoj teoriji univerzalnih sadržaja i strukture vrijednosti koji definira vrijednosti kao „poželjne 

ciljeve, različite važnosti, koji djeluju kao usmjeravajuća načela u čovjekovu životu.“ Analiza 

identitetskih obilježja ispitanika tj. njihovih identiteta je vođena radom Vuković (2011), koji tumači da 

„identitet pojedinca ili zajednice izgrađuju svakovrsni sadržaji, koje pojedinci primaju kroz osjetila bez 

vanjske prisile (nesvjesno primaju sadržaje iz kulture u najširem smislu) i vanjskom prisilom (svjesno 

odgojem i obrazovanjem usvajaju sadržaje iz kulture u kojoj žive).“ Budući se u radu proučavaju i 
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motivacijski čimbenici tj. motivacija, za iste su korišteni stavovi Major i sur. (2013). Autori navode da 

je motivacija „ono što objašnjava zašto ljudi započinju, nastavljaju ili zaustavljaju neko ponašanje u 

određeno vrijeme.“ S tim na umu, odlučeno je da je daljnja analiza terminologije i teorije o motivaciji, 

motivacijskim čimbenicima i dr. dakako poželjna, no, nije krucijalna za naše istraživanje. 

   

Što vas motivira da ulažete svoje vrijeme i energiju na provođenje aktivnosti? 

Analizom odgovora ispitanika možemo uočiti uzorak u mišljenju ispitanika. Intrinzična motivacija 

aktera se prvo pojašnjava porijeklom. Svi se akteri kao osnovni motivacijski čimbenici naveli da su 

rođeni na tom prostoru čime, po njihovom mišljenju, bivaju predodređeni za razvijanje pozitivnih i 

motivirajućih osjećaja za Alku. Identifikacija pojedinaca sa identitetom zajednice čiji je naj pojavniji 

simbol Alka. Ovo je dijeljeno mišljenje među ispitanicima. Velika većina ispitanika napominje i 

emocionalnu povezanost sa aktivnošću koristeći riječi ljubav, ponos, čast, poštenje, čojstvo (reg. 

muževnost, karakternost, čovječnost), viteštvo, odgovornost. Vanjski motivacijski čimbenici za rad su 

najčešće potaknuti intrinzičnima ali je razvidno da svatko od ispitanika ima područje interesa (ili više 

njih) vezano za aktivnost koja im je od velike važnosti. Budući se radi o u potpunosti volonterskim 

aktivnostima, motivacijski čimbenici time bivaju društvena afirmacija, ispunjenje životnih ciljeva, 

pružanje pomoći zajednici i rad za opće dobro. Motivira ih i osjećaj zajedništva koji dijele svi ispitanici. 

Njega ističu kao univerzalan jer je za vrijeme trajanja same aktivnosti raširen na sve društvene skupine. 

Sam događaj je motivirajući i za društvena okupljanja (obiteljska, rodbinska, prijateljska) te predstavlja 

svojevrstan „okidač“ za pozitivne emocije i dijeljenje emocija sa bližnjima. Primjetna je i  

snažna motiviranost potvrde identiteta i patriotizma za lokalno područje (grad) ali i regionalnog i  

nacionalnog duha. 

 

Tome u prilog dajemo nekoliko citata: 

„Ponavljam, od samih moji početaka je Alka u mojim žilama. Moja obitelj je živjela alkarski, stalno 

sam bio kao dijete uz konje. Utisnula se u mene velika ljubav i veliko htjenje i želja.“ Alka je velika 

čast ali je i velika odgovornost“ 

„Tu sam rođen i živim a na svima nama Alka ostavlja svoj pečat. Smatram da je moja odgovornost 

prema sredini u kojoj živim ta društvena aktivnost. 

„Ja sam Sinjanin, dijete Sinja. Alku voliš i živiš. Svaki Sinjanin se tako osjeća i ponosi se svojom 

alkom.“ 

„Tako se ljudi povezuju i upoznaju i na taj način pokazujemo da smo dio jedne srednjeeuropske 

civilizacije odnosno mediteranske civilizacije koje je kroz alku čitljiva“ 

„Alka je ljubav, način života. Alka je nešto što je dio našeg identiteta nešto što se od vas ne može 

odvojiti niti se vi možete odvojiti od toga. Naši stari bi rekli „ne možeš se oprat ni lugom ni vodom“. 

To si šta jesi. Tako se ja osjećam prema alci. 

„Alka je emocija“ 

„Nitko nije prvi, svi su „Primus inter pali“, prvi između jednakih“ 

Možete li opisati svoje identitetska obilježja, vrijednosti i stavove koji su po vama ključni za vaš rad 

na aktivnosti? 

Svi ispitanici jasno komuniciraju slijedeća identitetska obilježja: Sinjani, Vjernici katolici, Cetinjani, 

Hrvati. Dakle, jasno se izražavaju u vezi svoje pripadnosti narodu, vjerske orijentacije i geografskog 

porijekla kojeg smatraju ključnim čimbenikom njihovog identiteta. Svoju „domicilnost“ u području u 

kojemu se aktivnost ekskluzivno održava, ispitanici smatraju identitetskim obilježjem koje im „po 

rođenju“ usađuje vrijednosti i stavove. Smatraju da aktivnost (Alka) promiče iste. Time ispitanici 

opisuju svoje vrijednosti koje zadovoljavaju većinu potreba koje nudi Schwartz (2012), točnije njihove 
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potrebe za usklađenom socijalnom interakcijom te potrebom za opstanak i funkcioniranje grupa. 

Ispitanici navode da se njihove vrijednosti i stavovi razvijaju od začetka njihovih života, pod utjecajem 

obitelji i zajednice. Razvidna je povezanost vjere koju ispitanici unisono shvaćaju identitetskim 

obilježjem koja njihovom radu na aktivnosti daje uzvišenu i na neki način posvećenu „notu“. U diskursu 

kojeg ispitanici komuniciraju je često opisivanje emocija ljubavi i strasti. Također se koriste vrijednosti 

slobode, jednakosti i pravičnosti (poštenja). Istraživače posebno zadivljuje način govora o aktivnosti. 

Osjećaji oduševljenosti, ponosa i časti se proteže kroz sve dane odgovore. Aktivnosti se daju  gotovo 

mistična svojstva a zamjetan je i prozaični, pjesnički način opisivanja emocija vezanih za aktivnost.  

Tome u prilog dajemo nekoliko citata: 

„To je meni u genezi u mom postanku. To sam razvijao tijekom dugo godina. Živim za to, mislim da 

te Alka oblikuje.“ 

„To je kao jedna ljubav, strasna, velik, gdje… ne možeš joj uteć. Znači, Alka te zgrabi, drži te čvrsto 

i neda ti nigdje da se mičeš.“ 

„Rođen sam u ovoj sredini, a ovu sredinu obilježava ljubav prema Alci, prema Gospi sinjskoj. To 

mene kao osobu obilježava i kao takav živim. Hrvat sam, katolik i Sinjanin. Vrijednosti vučem iz 

obitelji i vjere.“  

“Sve drugo je manje važno. To viteštvo, čojstvu rijetko tko ima. Vjernik sam i povezujem to sa 

vjerom. Isto tako smatram se Sinjaninom, Cetinjaninom. To je ponos i čast koju osjećam prema 

Alci.” 

„A to su ljubav, sloboda, sve ono šta Alka za nas simbolizira. Te vrijednosti Sinjani trebaju poštivati, 

kroz Alku je poštivaju, ali nekako i u svojim osobnim životima.“  

„Vidljiva je univerzalna viteška ali i mediteranska i srednjoeuropska nota i one su sve sažete u 

meni.“ 

„Alka je… jednostavno si prožet.“ 

5. RASPRAVA 

Sinjska alka sudionicima unaprjeđuje iskustvo smislenog života, omogućava ostvarivanje poštovanja 

u društvu te omogućuje interakciju među ljudima. Time je prvi dio kotača održivosti, interakcija, 

popunjen u cijelosti. Ova aktivnost zaista zadovoljava kriterije održivosti u kulturi tj. daje potvrdu svoje 

sukladnosti sa zaključcima autora kotača održivosti. Dostupnost ove aktivnosti, ima „negativan“ dojam 

u vidu nedostupnosti sudjelovanja u povorci no u isto vrijeme dostupnosti promatranja i istraživanja. 

Mišljenja smo da se time osigurava ekskluzivnost i kvaliteta same aktivnosti koja, pokazalo je vrijeme, 

nije utjecala na njenu održivost. Naprotiv, ovakav omjer dostupnosti je Alku održao na zavidnom nivou 

društvene prepoznatljivosti te se njena društvena važnost povećava. Od lokalne aktivnosti Alka je 

postala nacionalna te prešla granice države i postala svjetski poznata nematerijalna kulturna baština. 

Aktivnost je dakle, možemo reći, kontrolirano dostupna u svrhu postizanja i održavanja kvalitete ili 

standarda same aktivnosti. Važno je napomenuti da je aktivnost tako definirana samoupravljačkim 

stavovima zajednice i doživljava svojevrsno meta-upravljanje kojim zajednica neposredno upravlja sa 

aktivnosti kako ne bi izgubila svoju prvotnu esenciju i obilježja. Tako aktivnost, barem u vrijeme 

održavanja, transformira svoju okolinu tj. društvo. Podređuje ih svom propisanom tijeku i odupire se 

utjecajima tj. održava svoja baštinska, kulturološka obilježja.  

Očuvanje okoliša se unutar Sinjske alke pojavljuje djelomično neizravno. Naime, u samoj aktivnosti 

elementi ekologije nemaju relevantnu ulogu. Aktivnost je po svojoj prirodi društvena i ne osvrće se na 

očuvanje prirode izravno. No, kroz ulogu konja, ključnog prirodnog elementa, ispitanik smatra da se 

ista pojavljuje. Ipak, vidljivo je da se valoriziraju elementi Alke koji mogu poticati očuvanje prirode te 

njeno istraživanje kao i unaprjeđenje naklonosti osoba uključenih u aktivnost prema svim oblicima 
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života, točnije biljkama i životinjama. Razvidno je da je ekologija tj. priroda i ekologija najslabije 

zamjetan element iz kotača održivosti.  Zaključujemo kako se neposredno ova aktivnost zalaže i promiče 

osviještenost zajednice o važnosti očuvanja prirode i ekoloških postulata. Ona pokazuje potencijal za 

daljnji razvoj i unaprjeđenje u vidu edukacije mladih i djece. Uz korištenje simbola Alke, kao temeljnih 

sadržaja, u njima se mogu naći važni edukativni ekološki izvori za uspostavljanje pozitivnih ekoloških 

stavova kod djece te usvajanje sadržaja važnih za očuvanje prirode. Alka kao društveni događaj tj. 

fenomen svoju održivost ne temelji na ekološkim postulatima, no ustraje unatoč toj činjenici. Ispitanik 

ali i zajednica koja vodi aktivnost pokazuje motivaciju za ostvarivanje drugih, vezanih aktivnosti koje 

uistinu mogu potaknuti ekološku sferu Alke i njenih popratnih sadržaja.  

Kultura se u aktivnosti Sinjske alke pojavljuje u svom maksimalnom obujmu. Budući je riječ  o 

nematerijalnoj kulturnoj baštini ona svoje postojanje temelji na općeprihvaćenom, društvenom 

fenomenu koji se kroz povijest razvio u zajedničku aktivnost i dio kulture područja. Ovdje je neosporan 

doprinos različitih aktera u održivosti aktivnosti. Budući se radi o aktivnosti koja se ponavlja na 

godišnjoj razni a traje nekoliko, točnije, tri dana impresionira poimanje iste od strane aktera tj. ispitanika. 

Ta kratka aktivnost je u svojoj održivosti postala svojevrstan dugoročni procesu koji je protkan 

društvenim i sociološkim elementima. Društvo, zajednica i društvene skupine sudjeluju kao cjelina u 

održivosti ovog kulturološkog fenomena. Pojedinci unutar same provedbe aktivnosti dijele temeljne 

ideje zajedničkog vlasništva, vjerskih stavova i moralnih pogleda. Aktivnost promatraju izričito 

pozitivno, štoviše, promatraju ju kao temelj identiteta zajednice ali i pojedinaca. Homogenost aktera u 

vidu stavova i uvjerenja u ovom slučaju pridonosi važnosti aktivnosti u društvu.  

Znanost daje svoj doprinos održivosti ove Sinjske alke duže vrijeme što je prethodno obrađeno u 

prvom poglavlju ovog rada. Odgovori i odabir pitanja znanstvenika koji je uronjen u istraživanje ovog 

društvenog fenomena otkrivaju društvenu usmjerenost ispitanika te nudi zanimljive poglede sa 

znanstvene točke gledišta. Znanost, kroz mišljenja ispitanika, dijeli mišljenja sa drugim društvenim 

poljima koja su istraživana, o potrebi održavanja aktivnosti i njenoj važnosti. U pogledu mogućnosti 

uključivanja mlađih generacija zamjećujemo konkretne prijedloge i tumačenja važnosti kontinuiranog i 

ranog poticanja uključenosti kod mlađih generacija. Vidljiv je i kontinuirani razvoj nastojanja 

uključivanja mlađih generacija u aktivnost, od najranije dobi kroz simulaciju aktivnosti i preuzimanje 

uloga aktera do mladih, studenata kroz kolegije i istraživački rad. Isto tako, zamjetna je svojevrsna 

fascinacija i znanstvena znatiželja koju aktivnost kontinuirano potiče budući se kroz afirmaciju 

aktivnosti kroz UNESCO povećao i znanstveni interes za ovaj fenomen. Iz znanstvenih aktivnosti 

vezanih za fenomen se također i razvijaju pozitivni društveni odnosi, pospješuje suradnja i razvija 

produbljivanje spoznaja (laika i znanstvenika).  

Istraživanjem vrijednosti i stavova te motivacijskih čimbenika koji ispitanike potiču na rad na 

aktivnosti saznali smo niz emocionalnih, društvenih i socioloških elemenata zajedničkih svim 

ispitanicima. Homogenost ispitivane skupine pokazuje određeni uzorak koji može biti negativan aspekt 

za kvalitetu istraživanja, no dobiveni rezultati su pokazali da takva homogenost aktera aktivnosti vezanih 

za nematerijalnu kulturnu baštinu uistinu pomažu i potiču održivost iste. Možemo iskaze tumačiti više 

emocionalnim nego kognitivnim, no emocije koje su formulirane u iskaze pokazuju prožetost kulturne 

baštine sa identitetom zajednice, zajedničkim vrijednostima i stavovima što je zasigurno, ako ne 

jedinstven, onda rijedak društveni fenomen. 

 

6. ZAKLJUČAK 

 Dobiveni rezultati istraživanja su potvrdili osnovnu tezu rada o Sinjskoj alci kao 

reprezentativnom primjeru održivosti kulturne baštine. Vjerujemo da smo uspješno ponudili odgovor na 

osnovno istraživačko pitanje, Što je to što Sinjsku alku čini održivom? Osim pregleda znanstvenih 

radova o Alki, utvrdili smo i da se uz spregu elemenata „Kotača održivosti“ (društva, ekologije, 

ekonomije i kulture) u svojevrsnoj izmjeni uistinu postiže održivost. U ovom je slučaju znanost ona 

temeljna, nosiva os, na kojoj se kotač održivosti vrti u pravom smjeru. Time je potvrđeno da ovakav 

društveni fenomen može postati (i ostati) održiv. Usporedbom sa teorijskim postavkama koncepta 

održivost kao kultura po Soini i Dessein (2016), Sinjska alka uistinu transformira društvo i pojedince 

tako da kultura postaje način života koji je semioza, kontinuirano preispitivanje. Njen je razvoj 

kulturološki proces na kojeg mogu utjecati društveno političke mijene no ona ne mijenja svoje temeljne 

postavke nego transformira društvo. Samoupravljanje i meta-upravljanje od strane zajednice se pokazuje 

optimalnim za napredak i održivost kulturne baštine. Kultura kao održivost sažima druge stupove 



 

197 

 

održivosti te postaje sveobuhvatna dimenzija održivosti.  Drugim riječima održivost postaje utkana u 

kulturu te vodi k ekološko kulturnom društvu tj. civilizaciji. Sinjska je Alka uistinu reprezentativan 

primjer održivosti kulturne baštine, što je potvrdio i UNESCO, zahvaljujući u prvom redu ljudima koji 

provode aktivnosti. Ne radi se samo o pojedincima, kako je jasno iz rada, nego je razvidno da jedino 

društvo i zajednica mogu svojim vrijednostima i stavovima prema kulturnoj baštini stvoriti okruženje 

koje djeluje poticajno za podizanje statusa kulturne baštine nekog naroda. Utvrdili smo i da se na razvoju 

tih vrijednosti počinje raditi od najranije dobi uz odgojne aktivnosti prilagođene djeci u sprezi s odgojem 

u obiteljima. Obrazovanjem mladih se tom razvoju osigurava kontinuitet. Identitetska obilježja aktera 

imaju značajnu ulogu na njihovu motiviranost. Ukoliko se aktivnost tj. kulturna baština poistovjećuje sa 

identitetom, ako društvo pruži moralnu i motivirajuću podršku kroz društvenu afirmaciju ili osobna 

ostvarenja poželjnih vrijednosti, ekonomski aspekti kao motivatori padaju u drugi plan. Time se 

odbacuje čest „kamen spoticanja“ koji se pojavljuje u praksama za postizanju i održavanju održivosti 

kulturne baštine (ekonomski aspekti). Ovim radom bismo predložili Sinjsku Alku kao „primjer dobre 

prakse” za buduća etnološka (i društvena) istraživanja i rad na održivosti trenutnih nematerijalnih 

kulturnih dobara i onih koji će to tek (službeno) postati. Cilj je rada bio i dati doprinos mogućem 

daljnjem korištenju postupaka i aktivnosti Sinjske alke za daljnja etnološka istraživanja drugih 

baštinskih nematerijalnih dobara RH u svrhu osiguravanja njihove održivosti u lokalnim zajednicama. 

Dodatno, vjerujemo da se u ovom društvenom fenomenu mogu naći i teme za inter i trans-disciplinarna 

istraživanja. Vjerujemo kako utvrđene činjenice o istraženim aspektima ovog društvenog fenomena 

mogu doprinijeti održavanju kontinuiteta i dostupnosti nematerijalne kulturne baštine na području RH 

ali i šire, a sve za dobrobit društva, povećanje kvalitete života građana svijeta i napredak ljudske 

civilizacije. 
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SINJSKA ALKA - AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE OF SUSTAINABILITY OF 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF CROATIA 

 

Summary 

The paper will present an overview of scientific research of Sinjska alka as an intangible cultural 

heritage of the Croatian people and its cultural and identity significance within the tradition of the 

Croatian people. Since UNESCO included the Sinj Alka in the list of intangible world heritage in 2010 

and thus declared it a protected intangible cultural property, the work and commitment of the scientific 

community in cooperation with state institutions for the recognition and affirmation of the Alka is 

evident. The paper conducts research based on the methods of field collection of material (interview of 

relevant actors of Sinjska alka), analysis and systematization of collected material and work on available 

archival material.  

The aim of this paper is to contribute to the possible future use of experiences and values of Sinjska 

alka for further ethnological research of other heritage intangible cultural assets of the Republic of 

Croatia that can contribute to the development of sustainable management, ie sustainability of intangible 

cultural heritage. 

 
Keywords: intangible cultural heritage, Sinjska alka, sustainability 
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Sažetak 

Očuvanje i promicanje kulturnoga nasljeđa je jedna od krucijalnih sastavnica škole. Ovaj rad se bavi 

sažetom analizom zastupljenosti sadržaja kulturnoga nasljeđa u nastavnom planu i programu gimnazija 

na hrvatskom nastavnom jeziku u Bosni i Hercegovini. Integralni dio rada čine primjeri dobre prakse 

koji mogu poslužiti kao svojevrsne smjernice očuvanja i promicanja kulturnoga nasljeđa u školama, tj. 

odgoja i obrazovanja o i za kulturno nasljeđe. U radu je prezentiran dio istraživanja, provedenoga u 

prvoj polovici 2021. godine u Mostaru, putem anketnoga upitnika u kombinaciji s petostupanjskom 

Likertovom skalom, o poznavanju i informiranosti 125 učenika trećeg i četvrtog razreda srednje škole 

o kulturnom nasljeđu, njihovom sudjelovanju u relevantnim aktivnostima, te mogućnostima njegova 

promicanja. Rezultati istraživanja su pokazali nedostatnu informiranost i učeničko poznavanje 

kulturnoga nasljeđa u okviru njihovoga školovanja. Ipak, jedan dio ispitanika imao je mogućnost 

informiranja i sudjelovanja u aktivnostima povezanim s očuvanjem kulturnoga nasljeđa, uglavnom u 

svoje slobodno vrijeme. Stoga i naslov: (ne)mogućnosti i izazovi škole kulturnoga nasljeđa. 

 

Ključne riječi: škola, kulturno nasljeđe, nastavni plan i program, slobodno vrijeme, učenici. 

 

 
1. Umjesto uvoda 

Kultura, kao temeljna sastavnica svakoga društva i opstojnosti društvene zajednice, sve više u 

globaliziranom i konzumerističkom svijetu postaje „roba“ sve manje cijenjena, te čija se vrijednost 

olako zaboravlja.  Može se govoriti o svojevrsnoj deprecijaciji kulture, a time i njenoga integralnoga 

dijela - kulturnoga nasljeđa, barem u Bosni i Hercegovini, zajednici triju konstitutivnih naroda i niza 

drugih etničkih skupina.  

S obzirom da su određenja kulture i kulturnoga nasljeđa, tj. kulturne baštine uglavnom općepoznata 

i uključena u niz dokumenata relevantnih međunarodnih organizacija (UNESCO, Vijeće Europe1, itd.), 

ovdje ćemo se ukratko osvrnuti samo na neka od njih. Kultura, prema Kaleu, podrazumijeva sve ono 

„što su ljudi proizveli u svojoj povijesti, svi materijalni i duhovni proizvodi – a među duhovne pripadaju 

i svi organizacijski oblici i oblici ponašanja“ (1985: 10). U tom kontekstu, Kale ističe: „Mogli bismo 

reći da se osebujnost kultura očituje u osebujnom sklopu i u značenju kulturnih elemenata na osnovi 

osebujnih svjetonazora i vrednotnih sustava. Ljudi postoje od postanka ljudskog roda, preko zajednice 
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nasljeđuju materijalna dobra i iz naraštaja na naraštaj prenose znanja, vještine i drugo, a u dodiru se 

jedne zajednice obogaćuje elementima drugih ljudskih zajednica, zato oblikovanje jedne kulture nije 

proces što počinje ni iz čega, niti je to neki trenutni čin“ (1985: 15). Upravo ovo određenje kulture 

implicira važnost kulturnoga nasljeđa, posebice ako se ima u vidu proces enkulturacije, ali isto tako i 

asimilacije i akulturacije, u eri globalizacije.  

Općepoznato je i široko prihvaćeno određenje kulturnoga nasljeđa prema UNESCO: „Kulturno 

nasljeđe je, u najširem smislu, i proizvod i proces koji društvima daje bogatstvo resursa naslijeđenih iz 

prošlosti, stvorenih u sadašnjosti i darovanih za dobrobit budućih naraštaja. I najvažnije, uključuje ne 

samo materijalnu, već i nematerijalnu baštinu... Međutim, ti su resursi “krhko bogatstvo” i kao takvi 

zahtijevaju politike i razvojne modele koji čuvaju i poštuju njegovu raznolikost i jedinstvenost s 

obzirom da se, jednom izgubljeni, ne mogu obnoviti.“ (2014: 132). 

Međutim, zanimljivo je, može se reći holističko, promišljanje Nuzzaci (2020) koja smatra da je 

kulturno nasljeđe „otvoren koncept, jer je očito da je kultura dinamičan proces koji odražava svaku 

sastavnicu života u sadašnjosti i prošlosti. U svim svojim aspektima, ono potvrđuje, na opipljiv način, 

da je svaki čovjek, svaka skupina, odnosno svaka društvena praksa također kulturni ishod. A to je, pak, 

rezultat jednoga drugoga, dubljega fenomena koji se odnosi na način na koji se različite zajednice 

razumiju i predstavljaju jedna drugu.“ (575). Nuzzaci kroz promišljanje kulturnoga nasljeđa ističe 

njegovu vrijednost za cijelu zajednicu, jer predstavlja društvenu ravnotežu „koja simbolički povezuje 

ljude i obuhvaća idealizaciju želje za zajedničkim životom, simboličkim prikazom općega dobra i 

izgradnjom nacionalnoga identiteta. Dakle, kulturno nasljeđe kao simbolička konstrukcija jedinstva i 

društvene raznolikosti u kojoj se odražavaju i kristaliziraju ljudske težnje i želje“ (2020: 578-579). Stoga 

upravo kulturno nasljeđe – materijalno i nematerijalno, predstavlja poveznicu kako unutar ljudi koji 

pripadaju istoj kulturi, tako i među ljudima različitih kultura, u svijetu u kojem se zaboravlja da 

homonizacija nije iznjedrila humanizaciju (Morin, 2002) iako bi to mogla i trebala pomoću vrijednosti 

i vrednota kulturnoga nasljeđa na nacionalnoj i na svjetskoj razini, imajući u vidu četiri potpornja 

obrazovanja: učiti znati, učiti činiti, učiti živjeti (s drugima), učiti biti (čovjekom) (Delors, 1996), koji 

se dalje mogu nadograđivati. 

Ovdje dolazi do izražaja Brunerovo stanovište da se na razvoj može utjecati odgovarajućim 

obrazovnim poticajima. On ističe značaj jezika, kulture, komunikacije i obrazovanja. U tom kontekstu, 

Bruner navodi: „Želi li pedagogija ovlastiti ljude da krenu dalje od svojih 'prirođenih' predispozicija, 

mora im prenijeti 'oruđa' koja je određena kultura razvila za tu potrebu“ (2000:  32). To je upravo 

kulturno nasljeđe koje bi se moglo nazvati „našom kolektivnom biografijom“ (Nuzzaci, 2020: 593). 

Implikacije spomenutoga za odgoj i obrazovanje o i za kulturno nasljeđe su očite. Međutim, nerijetko 

kulturno nasljeđe ostaje unutar granica jedne države, svodi se na nacionalne okvire, posebice ako nema 

dodirnih točaka između kultura, odnosno država. Slijedi kratki uvid u relevantnu legislativu srednje 

škole u Bosni i Hercegovini, s osvrtom na zastupljenost kulturnoga nasljeđa. 

 
2. U dokumentima piše… 

U Okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju (lipanj 2003. godine), u odredbi 2. Opći 

ciljevi obrazovanja,  Čl. 3., naglašava se: „Opći ciljevi obrazovanja proistječu iz općeprihvaćenih, 

univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sustava utemeljenih na 

posebnostima nacionalnog, povijesnog, kulturnog i vjerskog naslijeđa naroda i nacionalnih manjina 

koje žive u Bosni i Hercegovini.“ (2003; 425). U navedenom članku donekle su pojašnjeni ti opći ciljevi 

obrazovanja,  između ostaloga i relevantni za ovaj rad: „d) razvijanje svijesti o pripadnosti državi Bosni 

i Hercegovini, vlastitoj kulturnoj samosvijesti, jeziku i naslijeđu, na način sukladan civilizacijskim 

tekovinama, upoznajući i uvažavajući druge i drugačije, poštujući različitosti i njegujući međusobno 

razumijevanju, trpeljivost i solidarnost među svim ljudima, narodima i zajednicama u Bosni i 

Hercegovini i svijetu.“ (2003: 425). Kao što se može primijetiti, važnost se daje vlastitom, ali i 

kulturnom nasljeđu drugih ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu. Dakle, implicitna važnost 

temeljnih vrijednosti kojima škola, kao odgojno-obrazovna ustanova, može pristupiti multi- i 

interdisciplinarno. Čitav jedan dio (VI.) navedenoga zakona posvećen je ulozi i obvezama škole. Navest 

ćemo samo članak 34. Dakle, “... Škola svoju ulogu i obveze ostvaruje u okruženju koje razvoja poticaje 

za stjecanje znanja, koje poštuje i podržava individualnost svakog učenika, kao i njegov kulturni i 

nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijed, koje je sigurno i u kojem ne postoji bilo kakav oblik 

zastrašivanja, zlostavljanja.” (2003: 429). No, zakon određuje, ali stvarnost možda govori i nešto drugo. 
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U Nastavnome planu i programu na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini  (2013), 

u dijelu Temeljne obrazovne kompetencije u društvu koje se mijenja, navodi se: „h) kulturna svijest i 

izražavanje koja se odnosi na … poznavanje i svijest o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj 

baštini i njihovu mjestu u svijetu. Pritom je također od ključne važnosti osposobljavanje učenika za 

razumijevanje kulturne i jezične raznolikosti Europe i svijeta“ (13-14) Dakle, ističe se važnost 

poznavanja i svijesti o kulturnom nasljeđu kako lokalnome i nacionalnome, tako i svjetskome. U tom 

kontekstu, konkretno se navodi da odgojno-obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini „mora prepoznati, 

priznati, posredovati i afirmirati postojeće etničke i jezične, tradicijske i kulturološke posebnosti kao 

vlastito bogatstvo i put izgradnje cjelovita i usklađena odgoja i obrazovanja svih učenika, kao 

jednakopravnih građana BiH, pripadnika konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina“ (2013: 15). 

Navedeno je razrađeno u nastavku navedenoga Nastavnoga plana i programa kroz konkretna 

pojašnjenja njegovoga općega dijela i/ili zajedničke jezgre nastavnoga programa (više o tome 

zainteresirani čitatelj može pronaći u samom nastavnom planu i programu (str. 16-17). S obzirom da 

navedeni nastavni plan i program obuhvaća sedam odgojno-obrazovnih područja (Jezično-

komunikacijsko područje: Hrvatski jezik  strani jezici (živi i klasični); Umjetničko područje: Glazbena 

umjetnost i likovna umjetnost s integriranim modulima dramske, filmske, medijske i tradicijske kulture 

i umjetnosti; Društveno-humanističko područje: Povijest, Logika, Filozofija, Psihologija, Sociologija, 

Vjeronauk, Etika, Politika i građansko društvo, gospodarstvo; Matematičko područje: Matematika; 

Prirodoslovno područje: Fizika, Kemija, Biologija, Zemljopis; Tehničko-informatičko područje: 

Informatika; Tjelesna i zdravstvena kultura), ovdje ćemo se samo ukratko osvrnuti na dijelove 

relevantne za kulturno nasljeđe. 

Dakle, segmenti kulturnoga nasljeđa razrađeni su u programima jezično-komunikacijskoga i 

umjetničkoga, te donekle društveno-humanističkoga i prirodoslovnoga odgojno-obrazovnoga područja, 

u većini se primjećuje uglavnom u kratkim crtama, počevši od glavnoga dijela svih tih područja, 

naslovljenoga Očekivanja postignuća ili ishodi učenja i poučavanja. U tom kontekstu, Hrvatski jezik, 

konkretno u dijelu Očekivanja postignuća ili ishodi učenja i poučavanja, navodi kroz svih pet 

pripadajućih dijelova (Slušanje, Govorenje, Čitanje, Pisanje, Sadržajne i provedbene odrednice) 

„Upoznavanje i poštivanje hrvatske kulture, kultura drugih naroda i nacionalnih manjina u BiH i drugih 

kultura u europskom okruženju“ (2013: 30-34), te potom slijedi pripadajuća razrada kroz programsku 

građu od prvoga do četvrtoga razreda. 

Umjetničko područje ističe, između ostaloga, da „odgoj pomoću umjetnosti i za umjetnost bitno 

doprinosi… stvaranju osobnoga i društvenoga, nacionalnoga i europskoga kulturnoga identiteta te 

stjecanju univerzalnih humanističkih vrjednota, poštivanju razlika među ljudima i kulturama, razvijanju 

empatije, suradnje, solidarnosti te osobne, društvene i kulturne odgovornosti.“ (2013: 155). Nadalje, 

akcentira i važnost sudjelovanja učenika u kulturnom životu zajednice. Relevantno za kulturno nasljeđe 

je, dakako, sadržano u Očekivanjima postignuća ili ishodi učenja i poučavanja i to kroz: Razumijevanje 

i vrjednovanje umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti; Komunikacija i socijalizacija vizualnom 

umjetnošću, dizajnom i likovnim stvaralaštvom, odnosno Komunikacija i socijalizacija glazbenom 

umjetnošću i likovnim stvaralaštvom, te Razumijevanje i vrjednovanje filmskoga stvaralaštva i 

medijskih aktivnosti, kao i Razumijevanje i vrjednovanje plesnoga izraza, te dalje razrađeno kroz 

programsku građu Glazbene kulture i Likovne kulture, od prvoga do četvrtoga razreda. 

Društveno-humanističko područje u samom uvodnom dijelu, tj. opisu područja eksplicitno navodi 

da se u okviru istoga „učenici odgajaju za vrjednovanje i čuvanje prirodne, materijalne, duhovne, 

povijesne i kulturne baštine Bosne i Hercegovine, posebno hrvatske povijesne i kulturne baštine i svoga 

nacionalnoga identiteta u BiH u povezanosti sa zajedničkom povijesnom i kulturnom baštinom 

hrvatskoga naroda u Republici Hrvatskoj te vrjednovanje i čuvanje europske i svjetske kulturne 

baštine.“ (2013: 204). U dijelu Ljudi, prostor i okoliš, ističe se: „Učenici će: čuvati kulturno-povijesne 

spomenike i doprinositi očuvanju spomenika kulture u svom zavičaju i širem okružju.“ (2013: 207). 

Kao svrha i cilj nastavnoga predmeta Povijest navodi se važnost stjecanja brojnih kompetencija koje se 

„jednako odnose na univerzalne kulturne vrijednosti i na posebnosti upoznavanja i očuvanja 

materijalne, duhovne, povijesne i kulturne baštine Bosne i Hercegovine, osobito povijesne i kulturne 

baštine hrvatskoga naroda u BiH… upoznavanje, razvijanje i čuvanje hrvatskoga nacionalnoga 

identiteta Hrvata u BiH i svijetu u susretu i poštovanju s drugim narodima, osobito bošnjačkim i srpski, 

njihovim povijesnim baštinama i kulturnim identitetima u BiH… Svi ti čimbenici integralni su dio 

upoznavanja, vrjednovanja i čuvanja europske i svjetske kulturne baštine koja je učenikovo univerzalno 
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dobro.“ (2013: 210). I potom, kao i u prethodnim slučajevima, slijedi razrada kroz programsku građu 

od prvoga do četvrtoga razreda. U Sociologiji su, kao nastavni sadržaji, navedeni Nacionalni i kulturni 

identitet u suvremenom društvu (posebno u BiH i Hrvatskoj) (2013: 253), te Kulturna raznolikost u 

Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i jugoistočnom dijelu Europe (2013: 257). Nadalje, u predmetu Katolički 

vjeronauk, elaborirano je lokalno i nacionalno kulturno nasljeđe u kontekstu svjetskoga kulturnoga 

nasljeđa, kroz nastavne sadržaje, odnosno teme u drugom razredu (2013: 276-278). 

U prirodoslovnom području, točnije u nastavnom predmetu Zemljopis, navodi se „temeljna svrha 

učenja i poučavanja zemljopisa…, tj. da učenici na toj razini obrazovanja steknu osnovno znanje o 

Zemlji, da upoznaju gospodarska, društvena i kulturna obilježja suvremenoga svijeta i uoče nužnost 

međusobne suradnje i ljudske solidarnosti u svijetu te da upoznaju i zavole svoju zemlju i  

domovinu.“ (2013: 367). Potom slijedi vrlo štura, „razrada“ u dijelu o stanovništvu, u četvrtom razredu  

(2013: 380-382).  

U ovom radu je bilo riječi o samo obveznim nastavnim predmetima. Preporuča se daljnja, dubinska 

analiza nastavnih sadržaja kako obveznih tako i izbornih nastavnih predmeta. 
 

3. Što je svrha učenja, recite mi da znam…2 

Ove Shakespearove riječi ilustriraju brojna (pro)pit(kiv)anja suvremene školske svakodnevice. 

Škola, kao svojevrsni mikrokozmos nedjeljiv od mezo- i makrokozmosa s kojima je usko povezana, 

trebala bi imati kao jednu od posebno važnih zadaća promišljanje i razmatranje kulturnoga nasljeđa 

kako na nacionalnoj tako i na internacionalnoj razini. S obzirom da je škola prvenstveno odgojno-

obrazovna ustanova predstavlja bitan čimbenik učenja o kulturnom nasljeđu, promicanju kulturnoga 

nasljeđa općenito, te njegovoj ulozi u holističkom razvoju učenika, ali i akcentiranju važnosti njegove 

održivosti u zajednici u kojoj škola egzistira, te u širem kontekstu. Dakle, škola mladima treba i može 

pružiti znanstveno utemeljene činjenice, stjecanje znanja, vještina i (razvijanje) stavova o kompleksnim 

i često marginaliziranim sastavnicama kulturnoga nasljeđa. Također, pomoći im u otkrivanju 

kulturnoga nasljeđa u zajednici u kojoj žive, ali i na svjetskoj razini. Time škola ostvaruje svoju 

odgojnu, obrazovnu, kulturalnu, interkulturalnu, socijalizacijsku, transgeneracijsku, povijesnu, 

humanističku, humanu, …, ulogu kroz holistički pristup učenicima. U tom kontekstu, interkulturalna 

dimenzija obrazovanja o kulturnom nasljeđu i za kulturno nasljeđe. Ivanović i Nađ Olajoš su to 

konkretno i objasnili: „Razvoj interkulturalizma ne vidi se samo u važnosti dovođenja interkulturnih 

sadržaja i vrijednosti u odgoju i obrazovanju, već i podizanju svijesti o vlastitoj sposobnosti i kulturnom 

identitetu svakog pojedinca. Jedan od ciljeva interkulturalnog obrazovanja trebalo bi biti i stjecanje 

interkulturnih kompetencija temeljenih na razumijevanju načela funkcioniranje kulturno-pluralne 

zajednice, razumijevanje načina na koji kultura oblikuje naše stavove o sebi i drugima, u korist 

pojedinca i društva.“ (Ivanović i Nađ Olajoš, 2018: 115). Imajući u vidu navedeno, može se govoriti i 

o svojevrsnim dimenzijama kulturnoga nasljeđa, dakle kulturalnoj, pedagoškoj (odgojno-obrazovnoj), 

sociološkoj, socio-emocionalnoj, interkulturalnoj – samo su neke od tih dimenzija. 

Smatra se da razvoj svijesti o sebi i pripadnosti svom kulturnom nasljeđu, uz poštivanje kulturnoga 

nasljeđa drugih, ističu Latyshev et al., predstavlja jedno od prioritetnih područja odgoja i obrazovanja 

mladih kao „punopravnih građana svijeta spremnih na odgovorno postupanje prema djelima 

interkulturalne komunikacije.“ (2021: 166). Nadalje, pridonosi stvaranju kritičkoga građanstva i 

obrazovanja za kulturni identitet (Gómez-Carrasco, Martinez, Fontal i Ibañez-Etxenerria, 2020). 

Obrazovanje o kulturnom nasljeđu, bolje rečeno odgoj i obrazovanje o kulturnom nasljeđu i za 

kulturno nasljeđe, još uvijek je samo impliciramo u nastavnom planu i programu, u konkretnom slučaju 

gimnazija, najčešće u jednom dijelu nastavnih predmeta u školi, uglavnom u društvenoj, humanističkoj, 

jezičnoj i umjetničkoj skupini predmeta. Pa ipak, da ne prejudiciramo, sve ovisi o pedagoško-

didaktičko-metodičkom pristupu nastavnika, kao i okružju u kojem škola egzistira. Dakle, u većini 

slučajeva obrazovanje o kulturnom nasljeđu svodi se na uobičajene nastavne metode i sredstva, odnosno 

na nastavne sate koje jedan nastavnik realizira pred jednom skupinom učenika, rijetko učenici imaju 

mogućnost posjeta artefaktima kulturnoga nasljeđa in situ gdje bi ih mogli izravno vidjeti i doživjeti. 

Čukelj (2009), na temelju provedenoga istraživanja o mogućnostima stjecanja znanja i spoznaja 

prirodnoj i kulturnoj baštini u Republici Hrvatskoj, kroz projektnu i izvanučioničku nastavu, predlaže 

upravo jednom godišnje realizaciju ove potonje usmjerene na kulturnu i prirodnu baštinu lokalne 

sredine. Projektnu metodu kao mogućnost uvođenja nacionalne urbanističke baštine u nastavu likovne 

umjetnosti navodi Skender (2012), imajući u vidu velike troškove urbanističkih prikaza iz zraka. 
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Zanimljiva je koncepcija Russel-Bowie (2009), koja uvodi termin syntegration – sintegracija. Dakle, 

kovanica je nastala iz riječi sinergija i integracija i jasno pokazuje da nastavni predmeti mogu zajednički 

djelovati  (u sinergiji) kako bi istražili, proučili određenu temu, koncept ili ključno pitanje dok 

istovremeno postižu svoje vlastite posebne ishode, rezultate (specifične za svaki od tih predmeta)  kao 

i opće ishode. Russell-Bowie (2009) navodi da model sintegracije može pomoći djeci i učenicima u 

razvijanju u sljedećim područjima (odatle i akronim ARTS): Academic Achievement - Akademsko 

postignuće; Respect for self and others - Respekt (poštivanje) sebe i drugih; Training in life – generic 

skills - Trening (vježbanje) u životnim – općim vještinama; i Self-Expression - Samouvjerenost (izraz 

vlastite ličnosti),što se može povezati i s kulturnim nasljeđem tijekom školovanja. 

Navode se prednosti i prepreke sadržajima kulturnoga nasljeđa u školama, tj. odgoju i obrazovanju  

(Latyshev et al., 2021; Gómez-Carrasco et al., 2020; Nuzzaci, 2020; Pavlović, 2019; Czékus, 2018; 

Ocay, 2016; Apostolopoulou, Carvoeiras i Klonari, 2014; itd.). Prednosti su upoznavanje svoje i kulture 

drugih naroda i regija, u svoj njihovoj punoći. Također, motivacijski i stvaralački učinak obrazovanja o 

i za kulturno nasljeđe. Poticanje razvoja kritičkoga građanstva, tolerantnoga i interkulturalnoga društva. 

Prepreke su organizacijske prirode, te nastavni plan i program, u smislu nepostojanja (inter)korelacije i 

sinergije između nastavnih predmeta. Potom, financijske prirode s obzirom na troškove koje iziskuje 

obrazovanje o kulturnom nasljeđu i za kulturno i, u smislu posjeta in situ izvan lokalne sredine u kojoj 

se škola nalazi. Pa ipak, zahvaljujući suvremenoj ICT tehnologiji, ova prepreka se može prevladati 

virtualnim posjetima razmjenom iskustava i slično, uz kvalitetno osposobljen nastavnički i drugi 

odgojno-obrazovni kadar, te uključivanje relevantnih eksperata iz područja materijalne i nematerijalne 

kulturne baštine. S druge strane, prepreka je i nedostatak adekvatno osposobljenoga nastavnoga kadra 

za realizaciju obrazovanja o kulturnom nasljeđu (Cultural Heritage Education – CHE). Nadalje, 

marginaliziranost izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, posebice u COVID-19, također je jedna od 

prepreka. Nedostatna suradnja škole i subjekata unutar škole, obitelji, lokalne zajednice u širem smislu 

te riječi, te zanemarivanje mišljenja učenika, nastavnika, pedagoga, odnosno subjekata koji će izravno 

realizirati obrazovanje o i za kulturno nasljeđe. Jedan dio istraživača (Swann, 2009; Daniel, Stuhr i 

Ballengee-Morris, 2006; Rooney, 2004; Davis, 1999) ističe da je jedna od ozbiljnih prepreka koja bi 

mogla otežati obrazovanje o kulturnom nasljeđu nedostatak komunikacije između razrednih i 

predmetnih nastavnika i nastavnika umjetničkih predmeta (umjetnosti) ili stručnjaka koji su odgovorni 

za različite nastavne pristupe i resurse. 

 

4. Crtice iz dobre prakse 

Zanimljiv je primjer ruskoga pristupa očuvanju, konkretno, nematerijalnoga kulturnog nasljeđa, u 

centrima za slobodno vrijeme mladih3, čiji je zadatak oživljavanje, promicanje i očuvanje narodne 

kulture, odnosno kulturnoga nasljeđa posebice malih etničkih zajednica u Rusiji. U centrima se 

etnokulturalni odgoj i obrazovanje mladih realizira kroz njihovo upoznavanje s narodnim pjesmama, 

legendama, plesovima, ritualima, umjetničkim, odnosno likovnim i ornamentalnim, ukrasnim 

segmentima kulturnoga nasljeđa, narodnom umjetnošću i tradicijom ruskih manjih etničkih skupina. 

Stoga, ističe se, etnokulturni odgoj i obrazovanje mladih „… u uvjetima ustanova slobodnoga vremena 

predstavlja pomoć mladima u njihovoj svjesnosti o pripadnosti određenoj etničkoj zajednici, s kojom 

dijele tradiciju i običaje, kulturne preferencije, gastronomiju, kao i određeni skup pravila ponašanja 

tipičnih za predstavnike te zajednice već stoljećima.“ (Vaseha, 2004, prema Latyshev et al., 2021: 135).  

Još jedan primjer je festival nacionalnih kultura „Jedinstvo nacija“, u gradu Kimry, regija Tver, u 

kojem sudjeluju učenici srednjih škola, studenti, nastavno osoblje i roditelji učenika, odnosno studenata, 

vokalne i folklorne skupine i pojedinačni izvođači, nacionalne udruge, te kulturne ustanove, s ciljem 

razumijevanja važnosti svakoga, čak i relativno skromnoga doprinosa očuvanju kulturnoga nasljeđa, te 

promicanju dijaloga među različitim kulturama (u konkretnom slučaju, armenska, dagestanska, 

muslimanska, tadžička, itd.), kroz pjesme, plesove, narodne kostime, narodne lutke, specifičnu 

gastronomiju, fotografije i slično. Dakle, cilj je navedenoga festivala „otkrivanje izvornosti nacionalnih 

kultura, odnosno nacionalnoga kulturnoga nasljeđa, razmjena kulturnih tradicija, stvaranje mogućnosti 

za umjetnički razvoj i stvaralaštvo, te prikupljanje materijala za prikaz i očuvanje kulturnih i povijesnih 

dostignuća njihovih naroda, sudjelovanje u projektima očuvanja nacionalnoga kulturnoga nasljeđa, 

međusobno razumijevanju predstavnika različitih naroda i jačanje prijateljskih odnosa između različitih 

nacija i naroda koji žive na istom području, u istoj zemlji.“ (Latyshev et. al, 2021: 161).  
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Nadalje, dobar primjer iz ruske prakse je i Galerija Maria D. Shapovalenko (osnovana 2017. 

godine), nazvana po rano preminuloj restauratorici dobara kulturnoga nasljeđa, gdje je omogućen 

besplatan virtualni posjet na svjetskoj razini i dostupnost više tisuća umjetničkih djela učenicima, 

studentima, svim zainteresiranima4. Garner, Kaplan i Pugh ističu upravo važnost muzeja kao centara za 

učenje koji „omogućavaju otkrivanje, učenje i osobni razvoj kroz tradicionalno učenje, transformativna 

iskustva, istraživanje identiteta ili, u idealnom slučaju, kombinaciju sve tri navedeno.“ (2016: 348). 

Muzeji postaju centri za učenje, posebice informalno i neformalno (Garner, Kaplan i Pugh, 2016; 

Horváth-Futó, 2014; Gajić, 1997), te resurs promicanja kulturnoga nasljeđa u školama. Naravno, tamo 

gdje je to moguće. Ott i Pozzi (2011) naglašavaju važnost elektronske arhive, te uporabu informacijsko-

komunikacijskih tehnologija, s brojnim web stranicama, što „omogućava iskustveno učenje, „globalniju 

perspektivu artefakata kulturnoga nasljeđa…“ (Ott i Pozzi, 2011: 1368), suradničko učenje, ali i 

informalno učenje, kroz posebno osmišljene web mreže i virtualne posjete kulturnom nasljeđu na 

međunarodnoj razini, posebice kroz virtualne muzeje, te razmjenu iskustava među učenicima različitih 

zemalja. Nadalje, omogućava iskustveno učenje, čak i u specifičnim slučajevima, poput pandemije u 

2020. godini. 

Srivastava (2015), na temelju istraživanja provedenoga na uzorku sveučilišnih nastavnika u Indiji, o 

pet dimenzija kulturnoga nasljeđa (nacionalni simboli, književnost, povijest i religija, izvedbene 

umjetnosti i vizualne umjetnosti), ističe važnost promicanja svijesti o važnosti kulturnoga nasljeđa i, 

općenito, svjetske kulturne baštine, kroz sve razine obrazovanja, dakle od predškolskoga, preko 

osnovnoškolskoga, srednjoškolskoga i visokoškolskoga, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Uz 

navođenje primjera iz prakse (muzeji, festivali, osvjetljenje kulturnih spomenika, odnosno audio-

vizualni efekti, rukotvorine) donosi i smjernice daljnjega promicanja svjesnosti o važnosti kulturnoga 

nasljeđa kroz, između brojnih, sljedeće aktivnosti: restrukturiranje drevnih zidina iz sklopa kulturne 

baštine i šetnja slobode u dijelovima u kojima se nalazi (materijalna, nadodala S.P.) kulturna baština, 

slikovnice i knjige za djecu s poviješću cijele zemlje i posebnim osvrtom na određenu regiju, produkti 

kulturnoga nasljeđa – specifični proizvodi za određenu regiju, gradske novine o kulturnom nasljeđu – 

u suradnji turističke zajednice, gradskoga odjela za kulturno nasljeđe, te građanskih udruga, nagrade 

kulturnoga nasljeđa građanima, školama, organizacijama, dakle zaslužnima za promicanje i očuvanje 

kulturnoga nasljeđa. Za kontekst ovoga rada važno – promoviranje kulturnoga nasljeđa u odgoju i 

obrazovanju, kroz adekvatne nastavne programe i nastavne sadržaje za čiju je uspješnost neophodno 

uključivanje i podrška lokalne zajednice, a to je, ističe Srivastava jedino moguće „… kada lokalni 

stanovnici kojima pripada kulturno nasljeđe razumiju njegove vrijednosti, njime se ponose i imaju 

osjećaj pripadnosti mu.“ (2015: 343). Sve to i kroz društvena, ulična okupljanja, kulturne festivale, 

izložbe, godišnje proslave, knjige i publikacije, kao sastavni dio i djelotvorno sredstvo odgoja i 

obrazovanja za kulturu i kulturno nasljeđe. 

Czékus (2018) je onima koji se bave ovom kompleksnom tematikom, kao i zainteresiranima, podario 

neuobičajeno intrigantan i zanimljiv, te, za temu ovoga rada, koristan tekst5, u kojem govori o mnogim 

aspektima (zaboravljenoga potencijala) groblja važnima upravo za odgojno-obrazovni proces u školi, 

posebice za segment kulturnoga nasljeđa, točnije kulturne i prirodne baštine i to na interdisciplinaran i 

međupredmetni način. Ovdje ćemo navesti samo neke od tih aspekata, kojima je dao i svojevrsne 

smjernice za odgojno-obrazovni rad: društveni, povijesni, umjetnički, biološki (genetski, endemski), 

lingvistički (s posebnim akcentom na povijest jezika, bilingvizam, višejezičnost, međujezične utjecaje, 

ortografiju, gramatiku, sintaksu itd.), vjerski, filozofski, etnološki, etnobotanički, ekološki, itd. Očita je 

povezanost navedenoga s nastavnim predmetima i pripadajućom nastavom, odnosno realizacijom. U 

tom kontekstu, Czékus ističe: „Naš neskriven cilj jest … odgoj i naraštaj kojem groblje nije obična 

biciklistička staza, već mjesto meditacije (molitve), razgledavanja, stjecanja novih saznanja. … 

Postavlja se pitanje koliko nas je izvelo svoje učenike/studente na groblje, do groba onih znamenitih 

osoba koje su utjecale na sudbinu prošlosti i sadašnjosti danog naselja (Czékus, 2004b)?“ (2018: 666) 

U Egiptu postoji niz projekata inkorporiranih u obrazovanje kojim se promiče važnost kulturnoga 

nasljeđa, a neki od njih su: Kuća 3oud  (The House of 3oud, Palace of Harawi), čiji je cilj očuvanje 

tradicionalnih, autentičnih instrumenata orijentalne glazbe, dakle „snimanje i promoviranje 

tradicionalne glazbe i glazbenika Egipta kao živuće nasljeđe koje može obnoviti interkulturalne 

mostove / mostove među kulturama, te naglašavanje vitalne uloge glazbe … i njene važnosti od drevnih 

vremena do danas u oblikovanju mašte egipatskoga naroda.“ (Amer, 2017: 234); Kuće kulture (Qossour 

el Saqafa), kao mjesta kulture čija je svrha širenje kulturnoga obrazovanja i usluga iz domene kulture 
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u ruralnim područjima i manjim, obično socio-ekonomski slabijim zajednicama, gdje postoji i 

nedostatna komunikacija i prometna povezanost s gradskim sredinama. Potom, Knjižnica Alexandria 

(Bibliotheca Alexandria) koja teži postati „svjetski prozor prema Egiptu, egipatski prozor u svijet, 

vodeća institucija digitalnoga doba, centar učenja, tolerancije, kulturnoga dijaloga i razumijevanja.“ 

(Amer, 2017: 239). Centar Cultnat, tj. centar za dokumentaciju kulturnoga i prirodnoga nasljeđa Egipta, 

akademske ustanove MsC (centar za manuskripte/rukopise) i MsM (Muzej manuskripta/rukopisa), u 

okviru kojih djeluju Odjel za publikacije o kulturnom nasljeđu, te mnogi drugi. Također, ESFT 

(Egipatsko društvo za narodne tradicije) koje nastoji očuvati i dokumentirati egipatsko nematerijalno 

kulturno nasljeđe u njegovim brojnim različitim oblicima. 

Brojni su primjeri brige kako i na koje načine očuvati kulturno nasljeđe, posebice u okviru odgojno-

obrazovnih ustanova, kako potaknuti važnost percipiranja obrazovanja o kulturnoj baštini (Cultural 

Heritage Education – CHE), odnosno odgoja i obrazovanja o kulturnom nasljeđu i za kulturno nasljeđe 

(sintagme koju smo preferirali koristiti u ovom radu). 

 

5. Metodologija istraživanja 

Cilj ovog istraživanja provedenoga u prvoj polovici 2021. godine u Mostaru, bio je ispitati stavove 

učenika srednje škole o kulturnom nasljeđu, njihovo poznavanje i informiranost o kulturnom nasljeđu, 

te sudjelovanju u relevantnim aktivnostima kao i mogućnosti njegova promicanja. Istraživanje je 

provedeno putem anketnoga upitnika u kombinaciji s petostupanjskom Likertovom skalom, 

sastavljenom od četiri subskale, na namjernom (grad, vrsta škole – srednja škola), prigodnom, 

stratificiranom (spol učenika razred – treći i četvrti) uzorku sastavljenom od 125 učenika trećega i 

četvrtoga razreda dvije gradske srednje škole (iz etičkih razloga ne navodimo nazive tih škola). Ovdje 

je prikazan jedan dio rezultata6 istraživanja i to samo oni koji, putem deskriptivne statistike, omogućuju 

svojevrsni ad hoc uvid u učeničku percepciju kulturnoga nasljeđa općenito i, posebice, u školskoj 

svakodnevici, neovisno o spolu.  

Korištena je kombinacija instrumenata, tj. jedan dio čestica (ajtema) iz Skale kulturalnog pogleda 

na svijet (CWS – Cultural Worldview Scale, Choi, Papandrea i Bennett, 2007) i Skale stavova o 

kulturnom nasljeđu (Cultural Heritage Attitude Scale, Akbaba, 2014). Istraživanje je provedeno 

djelomično izravno u školi, tijekom sata odjeljenske zajednice, u nazočnosti razrednika, a djelomično 

online s obzirom na otežane uvjete provedbe ovakvih istraživanja uslijed sigurnosnih 

protuepidemioloških mjera. 

 

6. Stavovi učenika srednje škole o kulturnom nasljeđu 

 
Tablica 1: Stavovi učenika o kulturnom nasljeđu općenito. 

 
 Uopće se ne 

slažem 

Ne slažem 

se 

I slažem se 

i ne slažem 

se 

Slažem se Potpuno se 

slažem 

 f % f % f % f % f % 

Kulturno nasljeđe doprinosi napretku 

društava. 

- 0.00 15 12.00 33 26.40 49 39.20 27 21.60 

Smatram da je  kulturno nasljeđe važan znak 

društvenoga identiteta. 

- 0.00 - 0.00 25 20.00 76 60.80 24 19.20 

Smatram da je kulturno nasljeđe sastavni dio 

društva. 

- 0.00 - 0.00 27 21.60 81 64.80 17 13.60 

Kulturno nasljeđe je odlučujuće u formiranju 

nacionalne svijesti svake nacije. 

- 0.00 - 0.00 21 16.80 80 64.00 24 19.20 

Mislim da kulturno nasljeđe služi kao most 

između prošlosti i budućnosti. 

- 0.00 - 0.00 25 20.00 73 58.40 27 21.60 

Zaštita kulturnoga nasljeđa važna je 

građanska dužnost. 

- 0.00 10 8.00 64 51.20 33 26.40 28 22.40 

Naglasak na proučavanju stranoga kulturnoga 

nasljeđa može pridonijeti učenikovu gubitku 

kulturnog identiteta. 

- 0.00 16 12.80 57 45.60 33 26.40 19 15.20 

Najvažniji cilj u učenju o stranoj kulturnom 

nasljeđu je razviti kritički stav prema 

vlastitom kulturnom nasljeđu. 

- 0.00 11 8.80 63 50.40 38 30.40 16 12.80 
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Kao što se može primijetiti (v. Tablica 1.), skoro dvije trećine učenika koji su sudjelovali u ovom 

istraživanju smatra da kulturno nasljeđe doprinosi napretku društva. Pa ipak, nešto više od jedne 

četvrtine ih još uvijek nema izdiferenciran stav o tome. Zanimljiva je skoro podjednaka raspodjela 

odgovora naših ispitanika o kulturnom nasljeđu kao važnome znaku društvenoga identiteta, odnosno 

kao sastavnome dijelu društva, te kao mostu između prošlosti i budućnosti, gdje ih više od tri četvrtine 

pokazuje pozitivan stav o navedenome, uz jednu petinu, odnosno neznatno više od jedne petine kada je 

riječ o potonjem, koji još uvijek dvoje o ovim značajkama kulturnoga nasljeđa. Dakle, ispitanici 

percipiraju važnost kulturnoga nasljeđa u kontekstu društva i identiteta. Primjećuje da nijedan ispitanik 

nije pokaza negativniji stav o navedenome. Nadalje, ovaj dio kulture je odlučujući u formiranju 

nacionalne svijesti, smatra više od 80% ispitanika, od kojih skoro jedna petina u potpunosti pokazuje 

pozitivan stav o tome.  

S druge strane, pak, primjetan je još uvijek neizdiferenciran stav kod nešto više od jedne polovice 

ispitanika o kulturnom nasljeđu, tj. njegovoj zaštiti kao građanskoj dužnosti. No, skoro polovica 

ispitanika, od kojih nešto više od jedne petine u potpunosti, pokazuje pozitivniji stav o navedenome. 

Postavlja se pitanje koliko su učenici upoznati s građanskim aktivizmom i odgovornostima i obvezama 

aktivnoga građanina u društvu u kojem žive. U svakom slučaju, kasnije u ovom dijelu rada ćemo vidjeti 

zainteresiranost i spremnost učenika za skrb o kulturnom nasljeđu. 

Nešto više od 40% ispitanika smatra da učenje u kulturnom nasljeđu drugih učenje može dovesti do 

gubitka kulturnoga identiteta, što je indikativno, posebice kada im se pridruži stav više od 40% onih 

koji još uvijek dvoje o ovoj značajki kulturnoga nasljeđa. Pa ipak, više od 40% ispitanika smatra da je 

informiranje i učenje o kulturnom nasljeđu drugih, kao sastavnici školskoga kurikuluma, poticaj na 

razvijanje kritičkoga stava o vlastitome kulturnome nasljeđu, o čemu još uvijek dvoji neznatno više od 

polovice ispitanika. Bilo kako bilo, postavlja se pitanje što škola čini u informiranju učenika o važnosti 

učenja ne samo o svom nego i o kulturnom nasljeđu drugih naroda i zemalja, te dobrobiti koja iz  

toga proizlazi. 

 
Tablica 2: Načini informiranosti učenika o kulturnom nasljeđu. 

 
 Uopće se ne 

slažem 

Ne slažem 

se 

I slažem se 

i ne slažem 

se 

Slažem se Potpuno se 

slažem 

 f % f % f % f % f % 

           

Dovoljno sam upoznat/a s kulturnim 

nasljeđem područja u kojem živim. 

6 4.80 10 8.00 58 46.40 34 27.20 17 13.60 

O kulturnom nasljeđu sam uglavnom 

informiran/a u školi koju pohađam. 

8 6.40 29 23.20 56 44.80 28 22.40 4 3.20 

O kulturnom nasljeđu sam uglavnom 

informiran/a iz medija. 

- 0.00 15 12.00 43 34.40 49 39.20 18 14.40 

O kulturnom nasljeđu sam uglavnom 

informiran/a putem društvenih mreža. 

- 0.00 4 3.20 35 28.00 62 49.60 24 19.20 

O kulturnom nasljeđu sam uglavnom 

informiran/a u svojoj obitelji. 

- 0.00 - 0.00 39 31.20 46 36.80 40 32.00 

O kulturnom nasljeđu sam uglavnom 

informiran/a od svojih vršnjaka. 

- 0.00 - 0.00 44 35.20 49 32.90 32 25.60 

 

Najčešći izvori informiranja učenika o kulturnom nasljeđu su za više od dvije trećine ispitanika 

uglavnom njihova obitelj i društvene mreže, odnosno za njih više od polovice vršnjaci i mediji. Pa ipak 

još uvijek neizdiferenciran stav je primjetan kod nešto više od jedne trećine ispitanika pokazuje još 

uvijek neizdiferenciran stav spram vršnjaka i medija, odnosno nešto manje od jedne trećine spram 

obitelji, a nešto više od jedne četvrtine spram društvenih mreža, kao čimbenicima informiranja o 

kulturnom nasljeđu. Da rezimiramo, iz ovdje navedenih rezultata (v. Tablica 2) dobivenih u našem 

istraživanju, proizlazi da su za naše ispitanike obitelj i vršnjaci (nijedan ispitanik nije pokazao negativan 

stav), te društvene mreže glavni izvor informacija o kulturnom nasljeđu. Ova dva potonja čimbenika su 

donekle očekivani s obzirom na specifičnost adolescencije kao razvojne faze. 
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Učenicima smo dali mogućnost da napišu gdje su još dobili informacije o kulturnom nasljeđu. Z 

njihovih odgovora proizlazi da su to folklorna društva (5% ispitanika koji su naznačili da su članovi tih 

društava), te druge amaterske udruge uglavnom mladih (nešto više od 10% ispitanika navelo je da su i 

članovi tih udruga, dakle, kazališne – izvođenje tradicijskih djela, glazbene – izvedbe etnoglazbe, 

uključujući gangu, itd., književne – djela usmene književnosti, pisanje djela na dijalektu, itd.), kao i u 

aktivnostima župa kojima pripadaju (manje od jedne petine ispitanika). 

Dakle, slobodno vrijeme mladih je jedan od čimbenika koji treba više razmotriti u promicanju 

kulturnoga nasljeđa, odnosno odgoju i obrazovanju o kulturnom nasljeđu i za kulturno nasljeđe, 

S druge strane, pak, svega jedna četvrtina učenika je informirana o kulturnom nasljeđu u školi koju 

pohađaju. Međutim, indikativno je da više od jedne četvrtine ispitanika ima suprotno mišljenje, odnosno 

nisu imali mogućnost informiranja o navedenome u školi, o čemu još uvijek dvoji više od 40% 

ispitanika. Indikativno je, jer se postavlja pitanje što škola čini kada je riječ o informiranosti učenika o 

kulturnom nasljeđu i njegovom promicanju, kao i poticanju na njegovu zaštitu.  

Stoga i ne iznenađuje da nešto više od 40% ispitanika nije dovoljno upoznato s kulturnim nasljeđem 

područja u kojem žive (konkretno Mostara i Hercegovine) ili, pak, još uvijek dvoji o tome. 

 
Tablica 3: Zastupljenost sadržaja kulturnoga nasljeđa u školi. 

 
 Uopće se ne 

slažem 

Ne slažem 

se 

I slažem se 

i ne slažem 

se 

Slažem se Potpuno se 

slažem 

 f % f % f % f % f % 

U našoj školi se pridaje dovoljno pozornosti 

kulturnom nasljeđu. 

21 16.80 33 26.40 46 36.80 14 11.20 11 8.80 

Smatram da se u školi teme kulturnoga 

nasljeđa mogu realizirati kroz različite 

aktivnosti (projekte, radionice, okrugle 

stolove, tribine, predstave, itd.). 

5 4.00 23 18.40 32 25.60 44 35.20 21 16.80 

Mislim da se teme kulturnoga nasljeđa mogu 

povezati sa svim nastavnim predmetima. 

- 0.00 - 0.00 64 51.20 32 25.60 29 23.20 

U školi koju pohađam nastavnici su dostatno 

osposobljeni za realizaciju sadržaja 

kulturnoga nasljeđa. 

8 6.40 39 31.20 43 34.40 25 20.00 10 8.00 

U školi koju pohađam rijetko imam priliku 

čuti o kulturnom nasljeđu. 

8 6.40 21 16.80 44 35.20 35 28.00 17 13.60 

Udžbenici ne govore puno o kulturnom 

nasljeđu. 

11 8.80 18 14.40 33 26.40 44 35.20 19 15.20 

O kulturnom nasljeđu najčešće čujem u 

nastavi određenih predmeta*. 

5 4.00 11 8.80 57 45.60 32 25.60 21 16.80 

Smatram da je potrebno uvesti obrazovanje o 

kulturnom nasljeđu kao nastavni predmet u 

naše škole. 

2 1.60 12 9.60 73 58.40 22 17.60 16 12.80 

U našoj školi o kulturnom nasljeđu učimo 

uglavnom kroz izvannastavne aktivnosti. 

21 16.80 35 28.00 49 39.20 19 15.20 10 8.00 

U našoj školi o kulturnom nasljeđu učimo 

uglavnom kroz izvanškolske aktivnosti. 

14 11.20 25 20.00 45 36.00 29 23.20 12 9.60 

U školi koju pohađam učenike se ne pita 

mišljenje o kulturnom nasljeđu. 

- 0.00 - 0.00 27 21.60 65 52.00 33 26.40 

           

Škola treba učenicima pružiti mogućnost stjecanja znanja, vještina i (razvijanja) stavova, između 

ostaloga, i o kulturnom nasljeđu društva u kojem žive i svjetskom, čime ostvaruje brojne, prije u ovom 

tekstu, navedene funkcije. Međutim, primjećuje se da više od 40% ispitanika smatra da škola ne pridaje 

dovoljno pozornosti kulturnom nasljeđu, odnosno rijetko imaju priliku čuti o tome u školi koju pohađaju 

(v. Tablica 3). Nadalje, ni udžbenici ne posvećuju dovoljno pažnje kulturnom nasljeđu, mišljenje je 

nešto više od polovice ispitanika. 

Iako skoro polovica ispitanika smatra da se teme kulturnoga nasljeđa mogu povezati sa svim 

nastavnim predmetima, više od 40% ih o tome mogu čuti samo u nastavi određenih predmeta, najčešće 

likovna i glazbena kultura, hrvatski jezik  književnost, povijest, geografija, strani jezici (i o svom i o 

svjetskom kulturnom nasljeđu) i vjeronauk, kako su sami naveli. Pa ipak, učenici, njih više od polovice, 

još uvijek nemaju izdiferenciran stav o uvođenju obrazovanja o kulturnom nasljeđu kao nastavnom 
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predmetu. Za skoro jednu trećinu ispitanika ta opcija je potrebna. To ne iznenađuje s obzirom da više 

od polovice ispitanika smatra da se teme kulturnoga nasljeđa mogu realizirati kroz različite aktivnosti 

u školi, kao što su projekti, tribine, radionice, predstave, itd. Potom, nastavnici nisu dovoljno 

osposobljeni za realizaciju sadržaja relevantnih za kulturno nasljeđe, mišljenje je više od jedne trećine 

ispitanika. Dakle, učenici su svjesni određenih čimbenika neophodnih za implementaciju obrazovanja 

o kulturnom i za kulturno nasljeđe, kao nastavnoga predmeta ili, pak, u nekom drugom obliku, ali i 

ograničenja njegove realizacije. 

Ni izvannastavne aktivnosti ne pružaju mogućnost učenja o kulturnom nasljeđu, smatra više od 40% 

ispitanika. Međutim, ovdje treba naglasiti da nismo ispitivali uključenost ispitanika u izvannastavne 

aktivnosti, te duži period u kojem navedene aktivnosti nisu realizirane uslijed pandemije COVID-19 i 

pripadajućih protuepidemioloških mjera koje su se posebice odrazile upravo na zaustavljanje izvođenja 

tih aktivnosti. Kada je riječ o izvanškolskim aktivnostima i učenju o kulturnom nasljeđu,, stavovi 

učenika su skoro jednako raspodijeljeni (skoro jedna trećina ispitanika) između pozitivnoga i 

negativnoga. I ove aktivnosti, kao i izvannastavne, nisu bile realizirane duže vremena zbog gore 

navedenih razloga. Stoga bi bilo dobro provesti dodatna istraživanja, s posebnim osvrtom na ove 

segmente školske svakodnevice a u kontekstu kulturnoga nasljeđa. 

U svakom slučaju, primjetan je još uvijek neizdiferenciran stav ispitanika u skoro svim česticama 

ove subskale što i ne čudi s obzirom na prethodne odgovore, odnosno stavove učenika (v. Tablica 2) 

koji su o kulturnom nasljeđu najmanje informirani u školi. 

Isto tako, ne čudi i, štoviše, indikativno je da učenike, u školi koju pohađaju, nitko ne pita njihovo 

mišljenje o kulturnom nasljeđu, proizlazi iz odgovora više od tri četvrtine ispitanika. „Nitko nas do sada 

nije pitao o kulturnom nasljeđu.“; „U školi učimo o mnogo toga, ali o kulturi vrlo malo.“; „Objasnite 

mi zašto je kulturno nasljeđe važno.“; „Kulture nema, a volio bih znati što je to kulturno nasljeđe.“, 

neki su od komentara koje su napisali učenici sudionici ovoga istraživanja. Svaki komentar je suvišan. 

 
Tablica 4: Zainteresiranost učenika za sudjelovanje u aktivnostima kulturnoga nasljeđa. 

 
 Uopće se ne 

slažem 

Ne slažem 

se 

I slažem se 

i ne slažem 

se 

Slažem se Potpuno se 

slažem 

 f % f % f % f % f % 

           

Rado bih sudjelovao/la u školskom projektu o 

kulturnom nasljeđu kada bi u školi postojali 

takvi projekti. 

4 3.20 11 8.80 46 36.80 39 31.20 25 20.00 

Redovito pratim objave o kulturnom nasljeđu 

u medijima. 

12 9.60 32 25.60 58 46.40 15 12.00 8 6.40 

Rado prisustvujem događajima o našem 

kulturnom nasljeđu. 

13 10.40 35 28.00 56 44.80 16 12.80 5 4.00 

Rado bih bio/bila članom udruge koja se bavi 

zaštitom kulturnoga nasljeđa. 

8 6.40 17 13.60 57 45.60 25 20.00 18 14.40 

Rado bih sudjelovao/la u školskim 

aktivnostima vezanim za kulturno nasljeđe 

kada bi mi se pružila prilika za to. 

2 1.60 16 12.80 52 41.60 38 30.40 17 13.60 

Smatram da je urbanizacija koja se provodi u 

području u kojem živim štetna za naše 

materijalno kulturno nasljeđe. 

- 0.00 10 8.00 53 42.40 35  28.00 27 21.60 

Rado bih sudjelovao/la u aktivnostima zaštite 

materijalnoga kulturnoga nasljeđa od 

aktualne urbanizacije kada bi mi se pružila 

prilika za to. 

- 0.00 8 6.40 62 49.60 39 31.20 16 12.80 

 
Iako je iz odgovora ispitanika primjetno njihov još uvijek neizdiferenciran stav (više jedne trećine, 

odnosno više od 40%, te skoro polovice) ispitanika  o svim tvrdnjama iz ove subskale (v. Tablica 4), 

ipak proizlazi da bi nešto više od polovice učenika rado sudjelovali u školskom projektu, odnosno 

školskim aktivnostima (više od 40% ispitanika) vezanim za kulturno nasljeđe kada bi imali tu 

mogućnost. 
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Međutim, manje od jedne petine ispitanika rado prisustvuje događajima, odnosno prati medijske 

objave o kulturnom nasljeđu spram više od jedne trećine onih koji ne prakticiraju nijedno od 

navedenoga. 

Članom udruge koja se bavi zaštitom kulturnoga nasljeđa rado bi bilo više od jedne trećine učenika. 

S obzirom da je evidentna ubrzana, može se reći hektička, često upitna,  urbanizacija (izgradnja 

prometnica, tržnih centara, gradskih četvrti, itd.) nauštrb kulturnoga nasljeđa, u konkretnom slučaju 

materijalnoga, odnosno onoga što Czekus (2018) ističe kao biološki, ekološki, društveni, povijesni 

aspekt važan za odgojno-obrazovni proces, željeli smo ispitati mišljenje učenika i o tom segmentu. 

Skoro polovica ispitanika smatra da je takva urbanizacija štetna upravo za materijalno kulturno nasljeđe 

područja u kojem žive. Pa ipak, samo nešto više od 40% bi ih sudjelovalo u aktivnostima zaštite 

materijalnoga nasljeđa od aktualne urbanizacije kada bi imali takvu mogućnost. Ovo i ne čudi s obzirom 

na prethodne odgovore ispitanika, te njihovu (ne)informiranost i (ne)zainteresiranost za kulturno 

nasljeđe. 

 

7. Diskusija ili… Što nam je činiti? 

Sadržaji i aktivnosti glede kulturnoga nasljeđa trebali bi težiti kako razvoju samoga pojedinca tako 

i razvoju lokalne zajednice i društva u cjelini. Stoga, škola kulturnoga nasljeđa implicira odgoj i 

obrazovanje o kulturnom nasljeđu, tj. promicanje njegove važnosti i vrijednosti, usvajanje i ovladavanje 

znanjem, vještinama, kompetencijama, kroz primjenu intencionalnih odgojno-obrazovnih utjecaja 

(metode, sredstva, oblici, načela, nastavni, izvannastavni i izvanškolski sadržaji i aktivnosti, itd.). 

Nadalje, implicira i odgoj i obrazovanje za kulturno nasljeđe, tj. razumijevanje i internalizaciju njegova 

doprinosa u širem kontekstu, na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini, kako bi u konkretnom 

slučaju učenici, ali i nastavnici (ako se promatra s aspekta cjeloživotnoga učenja) postali nositelji i 

promicatelji, a ne samo puki prenositelji kulturnoga nasljeđa (što, pak, implicira, kako, na koje načine, 

kojim sredstvima, u suradnji s kim, pozitivno promicati kulturno nasljeđe). 

U tom je kontekstu važno pridati veću pozornost sadržajima kulturnoga nasljeđa i njihovoj stvarnoj 

zastupljenosti u nastavnim planovima i programima (/pred/školskim kurikulumima), kao i 

izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, te inicijalnom i kontinuiranom obrazovanju predškolskih 

odgajatelja, nastavnika, pedagoga, odnosno svih odgojno-obrazovnih djelatnika. Upravo Ocay 

naglašava važnost uključivanja sadržaja – ne samo nacionalnog, već i svjetskoga kulturnoga nasljeđa u 

kurikulume studija koji obrazuju odgojno-obrazovni kadar, s obzirom da „očuvanje kulturnoga nasljeđa 

i njegovo prenošenje budućim naraštajima ide preko nastavnika, posebice nastavnika društvenih 

predmeta.“ (2016: 404). Stoga, stalno traganje za i promišljanje o novim načinima, sredstvima i 

oblicima pedagoškoga djelovanja i nastavnoga rada, uključujući izvannastavne i izvanškolske 

aktivnosti, kako bi se učenicima približilo kulturno nasljeđe, kako bi shvatili njegovu važnost, „osjetili“ 

ga kognitivno, emocionalno i konativno da i sami trebaju skrbiti o kulturnom nasljeđu, kako bi postali 

aktivni subjekti obrazovanja o kulturnom nasljeđu i za kulturno nasljeđe. 

Nadalje, bolje osmišljeni udžbenici, bolje osposobljavanje i izobrazba nastavnika i odgojitelja, bolje 

osmišljene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, bolja suradnja svih relevantnih subjekata 

uključujući i poticanje kontinuirane razmjene iskustava i ekspertize u ovom području što bi omogućilo 

dublje i različite uvide i perspektive suradnje na široj razini.  

Slobodno vrijeme, odnosno njegovi konstrukti: odgoj za slobodno vrijeme i odgoj u slobodno 

vrijeme, predstavlja mogućnost odgoja i obrazovanja za kulturno nasljeđe i o kulturnom nasljeđu, 

počevši od obiteljskoga okružja, potom osnovne i srednje škole, fakulteta, odnosno sveučilišta, do 

cjeloživotnoga učenja, putem formalnih, neformalnih i informalnih oblika učenja. 

Potom, suradnja u najširem smislu te riječi, suradnja usmjerena ka partnerstvu svih relevantnih 

subjekata i čimbenika na svim razinama – odgojno-obrazovnih ustanova (od predškolskih do 

visokoškolskih, te onih za cjeloživotno obrazovanje), u konkretnom slučaju srednje škole, obitelji, 

lokalne zajednice, kulturalnih, vjerskih i turističkih organizacija i udruge, nevladinih udruga, medija, 

nadležnih ministarstava, itd. 

Moglo bi se reći da škola kulturnoga nasljeđa, uz one neizbježne vještine kojima uči, dakle 3Rs 

(reading, writing, arithmetic), može i treba inkorporirati ono što bismo nazvali 3stvarnaR (preveli smo 

to na engleski 3realRs7): Re-framing – Re-seeing – Re-enacting (Garner, Kaplan i Pugh, 2018), u smislu 

kuriranja, dakle koncipiranja i skrbi o kulturnom nasljeđu u školskoj svakodnevici i u školskom miljeu. 

Dakle, re-framing (ponovno oblikovati) implicira kulturno nasljeđe kao ključ identiteta i kulture koje 
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je relevantno za prošlost, sadašnjost i budućnost; re-seeing (ponovno vidjeti), odnosno uporaba novoga 

znanja i spoznaja u promatranju i sagledavanju artefakata kulturnoga nasljeđa i poniranja u sebe kao 

ključ promatranja prošlosti i anticipiranja budućnosti, te re-enacting (ponovno donijeti) je, pak, 

stvaranje novih ideja i odlazak kući s novim pristupom, kako bi se vidjelo ili očuvalo dokaz, odnosno 

kulturno nasljeđe prošlosti (prošlih događaja i djelovanja) za njegovu održivost za buduće naraštaje. 

Percepciju škole kao promicatelja kulturnoga nasljeđa zorno ilustrira Nuzzaci, koja ističe daje škola 

„temelj kulturnoga društva i u njoj različiti oblici izražavanja postaju temeljna pismenost zajedno s 

„pisanjem, čitanjem i računanjem“, zajedno s uporabom tehnologija i poznavanjem drugoga ili trećega 

jezika zajednice. Ali, nadasve, škola je mjesto na kojem učite koristiti kulturu za rješavanje problema i 

pitanja, jer su dvojbe, propitivanje, istraživanje, vrijednosti koje su danas potrebnije više no ikada u 

društvu možda pretjerano jedinstvenoga mišljenja i previše uopćenoga suglasja, a u kojem živimo.“ 

(2020: 582). 

Iz rezultata istraživanja koje smo proveli u prvoj polovici 2020. godine, na uzorku od 125 učenika 

dvije gradske škole proizlazi da učenici uglavnom percipiraju važnosti i dobrobiti kulturnoga nasljeđa 

kako za očuvanje kulturnoga identiteta tako i za društvenu zajednicu u cjelini. Međutim, razvidno je da 

škola u cjelini i kreatori obrazovne politike trebaju pridati više važnosti poticanju građanske svijesti i 

odgovornosti kod učenika, te senzibiliteta za kulturno nasljeđe drugih naroda i država kako bi ga učenici 

shvatili kao bogatstvo razvoja cjelovitoga čovjeka, društva i čovječanstva općenito. 

Nadalje, proizlazi da učenici uglavnom još uvijek nisu dostatno informirani ili dvoje o svojoj 

informiranosti o kulturnom nasljeđu, posebice kada je riječ o školi i njenoj funkciji u tom kontekstu.  S 

druge strane, pak, glavni izvori informiranja učenika, koji su sudjelovali u ovom istraživanju, o 

kulturnom nasljeđu obitelj i vršnjaci, te društvene mreže glavni izvor informacija o kulturnom nasljeđu, 

što se za ove potonje donekle moglo i očekivati s obzirom na specifičnost adolescencije kao razvojne 

faze. Dakle, slobodno vrijeme mladih shvaćeno u širem kontekstu, predstavlja važan čimbenik 

promicanja kulturnoga nasljeđa, ali ga se izgleda marginalizira s obzirom da, proizlazi iz rezultata 

istraživanja, izvannastavne, pa i izvanškolske aktivnosti ne pridaju dostatnu pozornost ovom segmentu 

školske svakodnevice, što je postalo evidentnije ograničavanjem i/ili ukidanjem navedenih aktivnosti 

uslijed aktualne epidemiološke situacije prouzročene korona virusom. Udžbenici također ne  posvećuju 

dovoljno pažnje kulturnom nasljeđu, a nastavnici nisu dostatno osposobljeni za pripadajuće sadržaje, 

mišljenje je naših ispitanika. 

Učenici smatraju da se sadržaji, teme kulturnoga nasljeđa mogu realizirati kroz sve nastavne 

predmete, ali su donekle i najčešće zastupljeni u nastavi hrvatskoga jezika  i književnosti, povijesti, 

likovne i glazbene kulture, geografija, strani jezici (i o svom i o svjetskom kulturnom nasljeđu) i 

vjeronauka, što korespondira i naznakama u nastavnom planu i programu za gimnazije, sažeto 

prikazanom i analiziranom prije u ovom radu.  

Iako su učenici svjesni važnosti kulturnoga nasljeđa, te, štoviše, njegovoga uništavanja uslijed 

hektičke urbanizacije, iako predstavljaju adekvatan i prikladan izvor za osmišljavanje, organizaciju, 

realizaciju i evaluaciju, u konkretnom slučaju tema kulturnoga nasljeđa, indikativno je da je njihovo 

mišljenje o tome zanemareno niti ga tko pita. Stoga i ne čudi da još uvijek neizdiferenciran stav učenika 

kada je riječ o njihovoj zainteresiranosti i spremnosti za sudjelovanje u aktivnostima vezanim za 

kulturno nasljeđe i njegovu zaštitu. 

Da rezimiramo. Poticanje, poboljša(va)nje i unapređivanje razmatranja kulturnoga nasljeđa u školi 

uopće implicira promptno i istovremeno djelovanje na nekoliko razina i to na mikro-, mezo- i 

makrorazini, odnosno u školama, te na legislativnoj i široj društvenoj razini.  

Na razini (osnovne i srednje) škole, u smislu kvalitativnoga poboljšanja inicijalnoga obrazovanja i 

stručnoga usavršavanja nastavnika razredne i predmetne nastave (uključujući samoobrazovanje, 

umrežavanje na regionalnoj i međunarodnoj razini), te posvetiti veću pozornost školskom ozračju, 

odnosno skrivenom kurikulumu i školskoj infrastrukturi, bolje osmišljavanje i realizacija 

izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti uz osluškivanje mišljenja, interesa učenika, tj. “učeničkoga 

glasa“. Također, bolja i stvarna (a ne pro formae) suradnja s, učenicima, roditeljima, relevantnim 

odgojno-obrazovnim, kulturalnim, društvenim, religijskim, volonterskim i drugim relevantnim 

subjektima i čimbenicima. 

Na društvenoj  razini u smislu involviranosti relevantnih faktora i šire društvene zajednice u 

promptno rješavanje tekućih pitanja u području kulturnoga nasljeđa u okviru školskoga sustava, 

uključujući i povećanje ulaganja, intelektualnih i financijskih, u školstvo a namijenjenih  promicanju 
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važnosti i očuvanju svoga te važnosti upoznavanja kulturnoga nasljeđa drugih naroda i država. U stvari, 

uvođenju sadržaja kulturnoga nasljeđa tamo gdje ne postoje, odnosno poticanju i poboljša(va)nju  tamo 

gdje već postoje, mogu doprinijeti, u sinergiji, nastavnici, pedagozi, ravnatelji, učenici, roditelji, 

visokoškolske ustanove, kulturalne ustanove, vjerske ustanove, volonterske i športske, nevladine 

udruge, zakonodavni organi, nadležne društveno-političke instance, odnosno šira društvena zajednica, 

uz interdisciplinarni i holistički pristup ovom važnom ali nerijetko marginaliziranom segmentu 

školstva, vodeći računa da svaki doprinos njegovom razvoju treba biti fokusiran na ono najbolje za 

dijete-učenika i njegovu/njezinu perspektivu, ali i školu i društvo, te kulturu i svijet današnjega doba u 

cjelini. Imajući u vidu da sustavno djelovanje u kontekstu teme ovoga rada – škola kulturnoga nasljeđa 

- implicira mikro, mezo- i makrorazinu, tj. razinu razreda,samih škola, lokalne zajednice, vlade, 

potrebno je i korisno osmisliti i razvijati kriterije evaluacije škole na svakoj od navedene četiri razine.  

U svakom slučaju, da bi škola postala promicateljica, pronositeljica i prenositeljica kulturnoga 

nasljeđa, na svim razinama, a ne samo nacionalnoj, poanta nije koji je pristup, odnosno pravac, model 

istraživanja, ali i poticanja, promicanja i poboljša(va)nja statusa, zastupljenosti, realizacije tema 

kulturnoga nasljeđa najbolji, već koja je kombinacija pristupa, odnosno različitih istraživačkih modela 

ali i načina poticanja, promicanja i poboljša(va)nja uloge škole u kontekstu kulturnoga nasljeđa doista 

učinkovita i daje dugoročne pozitivne ishode, rezultate, s posebnim osvrtom na učenike i boljitak 

društva, kulture i čovječanstva u cjelini. Ili, kako reče Nuzzaci: „… kultura u povijesnom kontinuitetu 

kulturnoga nasljeđa postavlja temelje budućnosti i prevodi se u obrazovanje za čovječanstvo“  

(2020: 597).  

Sustavnost i sinergija odgojnoga djelovanja je svojevrsni conditio sine qua non škole; omogućava 

nastavnicima, pedagozima, učenicima, ravnateljima, roditeljima, kreatorima nastavnih planova i 

programa i obrazovne politike, ali i inima involviranim u ovaj kompleksan proces pronalaženje 

zajedničkoga, dobro osmišljenoga temelja pri odlučivanju o tome što, kako, u kojem opsegu uraditi 

glede promicanja, poticanja, poboljša(va)nja odgoja i obrazovanja o kulturnom nasljeđu i za kulturno 

nasljeđe uopće. Pri tome voditi računa o pomicanju s koncepta po(d)učavati o kulturnom nasljeđu ka 

konceptu razumijevanja, aktivnoga učenja i sudjelovanja u odgoju i obrazovanja za kulturno nasljeđe. 

Tek tada škola kulturnoga nasljeđa može zaživjeti i na našim prostorima.  Poboljšanje statusa odgoja i 

obrazovanja u cjelini, a time i položaja škole, jest glavna karika u velikom lancu djelovanja neophodnih 

da odgoj i obrazovanje o kulturnom nasljeđu i za kulturno nasljeđe postane jedno od krucijalnih pitanja 

našega društva. Među kritična pitanja koja treba ponovo otvoriti i kojima treba obratiti posebnu 

pozornost ubrajaju se potcjenjivanje važnosti kulturnoga nasljeđa i vrednota koje ono implicira, kako 

od strane škole tako i šire društvene zajednice;; nedostatak razumijevanja važnosti i kompleksnosti 

obrazovanja za kulturno nasljeđe, krucijalne uloge nastavnika.  

Stoga se preporuča daljnje istraživanje ove problematike u kontekstu uloge i važnosti kulturnoga 

nasljeđa u odgoju i obrazovanju učenika, odnosno u njegovom/njenom formalnom, informalnom i 

neformalnom učećem okružju, posebice jer upravo obrazovna politika kreira, osmišljava ciljeve i 

zadatke odgojno-obrazovnoga procesa, legislative, odredbe, preporuke, pa se postavlja pitanje gdje je 

u svemu tome kulturno nasljeđe, ali i suradnja s (ne)izravnim subjektima odgojno-obrazovnoga procesa 

u školi i izvan škole (već smo ih prije u ovom radu naveli), koja, kao i odgoj i obrazovanje o kulturnom 

nasljeđu (no, je li i za kulturno nasljeđe), kao što smo mogli primijetiti, često postoji pro formae ali 

kakvoga sadržaja i ishoda, to je već retoričko pitanje. 

I, na kraju, postoje i ograničenja ovoga kvantitativnoga istraživanja, konkretno moguća socijalna 

poželjnost odgovora ispitanika, nerijetko zastupljena u istraživačkim pristupima ove vrste. Nadalje, 

donekle je teško ispitati stavove učenika o ovoj kompleksnoj temi koja je rijetko eksplicitno zastupljena 

u nastavnim sadržajima, odnosno u školi općenito. Potom, uvjeti provođenja istraživanja (izravno u 

učionici vs. online) i ograničenja uslijed epidemiološke situacije. Pa ipak, istraživanje prezentirano u 

ovom radu može poslužiti kao ad hoc uvid za daljnja, bolje osmišljena istraživanja tematike kulturnoga 

nasljeđa u našim školama. 

 

8. Umjesto zaključka 

 

Mašta više nije puki ukras, niti je to umjetnost. Zajedno /mašta i umjetnost/ mogu nas 

osloboditi od naših ukorijenjenih navika. Mogu nam pomoći ponovno uspostaviti skromni 
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uspjeh našim naporima i pomoći nam stvoriti takvu vrstu škola kakve naša djeca zaslužuju a 

naša kultura treba. Takve težnje su, dragi prijatelji, zvijezde vrijedne stremljenja. 

 

Eliott W. Eisner (2004: 11) 

Svaka organizacija – a škola jest organizacija, odgojno-obrazovna, svojevrsni živi organizam koji 

ima svoj život i svoje trajanje - sastoji se od ljudi i njihovih međusobnih odnosa, interakcija. To, pak, 

podrazumijeva vertikalne i horizontalne odnose unutar škole kao i one izvan, na primjer, sa širom 

društvenom zajednicom, itd. Njihova kvaliteta u toj kompleksnoj mreži interakcija uvelike određuje 

djelotvornost i uspješnost – efektivnost i efikasnost – škole, a time i škole kulturnoga nasljeđa. 

Opće je mišljenje da školski sustav „služi“ zajednici, no  koliko i, još važnije, zajednica, služi 

školskom sustavu?! Oscar Wilde je rekao: „Danas ljudi svemu znaju cijenu, ali ne i vrijednost“ (2000: 

120). U kontekstu ovoga rada, kulturno nasljeđe „služi“ zajednici, no koliko i, još važnije, zajednica 

„služi“ očuvanju kulturnoga nasljeđa, odnosno odgoju i obrazovanju o kulturnom nasljeđu i za kulturno 

nasljeđe?! 

 

9. Dodatak - slike govore više od riječi (djelić kulturnoga nasljeđa Mostara i Hercegovine,  

nekoć i sada) 

 

        
 

Slika 1: Pećina Badanj (kod Stoca, Hercegovina), 13000 do 12000 godina prije Krista 

 

       
 

Slika 2: Daorson (Hercegovina), 300.-50. g. prije Krista 

 

         
 

Slika 3: Cimska bazilika (naselje Cim, Mostar), V. st. 
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Slika 4: Nekropola stećaka Radimlja (kod Stoca), XIV. st. -XVI. st. nacionalni spomenik BiH 
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Slika 5: Stari grad Ljubuški (tvrđava Hercega Stjepana), XV. st. 

 

          
 

Slika 6: Stjepan-grad (Blagaj kod Mostara), sjedište Hercega Stjepana Vukčića Kosače, XV. st.,  

nacionalni spomenik BiH 

 

                                      
 

         Slika 7: Kriva ćuprija (Mostar), oko 1557. g. Slika 8: Stari most (Mostar), 1566. g., svjetska baština 

 

          
 

Slika 9: Stari željeznički kolodvor, 1885. g. / “Stara Ćirina zgrada” (Mostar), nekada i sada 
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Slika 10: Biskupija Vukodol, Stara biskupska palača (Mostar), izgrađena 1848. g., nacionalni spomenik BiH; 

Biskupova palača, izgrađena 1905. G., sjedište Mostarsko-Duvanjske i Trebinjsko-Mrkanjske biskupije 

(Mostar) i Katedrala Marija Majka Crkve (Mostar)  

 

        
 

Slika11: Treća osnovna škola (Škola Marije Terezije), sada Vijećnica (Mostar), izgrađena  

90-tih godina XIX. st. 

 

        
 

Slika 12: Velika gimnazija u Mostaru (Stara gimnazija) (Mostar), izgrađena 90-tih godina XIX. st. 

 

         

Slika 13: Mujagina zgrada (Mostar), izgrađena 80-tih godina XIX. st., nekoć Sveučilišna knjižnica 
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Slika 14: Stara bolnica (Mostar), izgrađena 1888. godine, danas Tržni centar Mepas Mall 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Mostarski platani nekada (80-tih godina XIX. st.) i sada (od trga Rondo), 

uz nedavno posječeni, u gradu odveć poznati, platan 
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Slika 16: Mural na mostarskoj zgradi  

(rekli bismo, adekvatna ilustracija naše brige o kulturnom nasljeđu) 
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SCHOOL OF CULTURAL HERITAGE – (NON)POSSIBILITIES  

AND CHALLENGES 

 

Summary 

Preservation and promotion of cultural heritage is one of the crucial components of school. This 

paper deals with the summarized analysis of representation of the cultural heritage contents within the 

curriculum of grammar schools in the Croat language in Bosnia and Herzegovina. Some examples of 

good practice, also included in this paper, can serve as a kind of guidelines for the preservation and 

promotion of cultural heritage in our schools, i.e. education about and for cultural heritage. The paper 

also presents a part of the research, carried out in the first half of 2021 in Mostar, through a questionnaire 

combined with a five-point Likert scale, on the 125 students of the third and fourth grade of the grammar 

school, about their knowledge of and their acquaintance with cultural heritage, their participation in the 

relevant activities and the opportunities to promote it. The results of the research indicated insufficient 

information of students as well as their knowledge of cultural heritage within their schoolin. However, 

one part of the respondents had the opportunity to be informed and to participate in the activities related 

to the preservation of cultural heritage, mostly in their leisure time. Therefore the title: (non)possibilities 

and challenges of the cultural heritage school. 

 

Keywords: school, cultural heritage, curriculum, leisure time, students. 
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Sažetak 

Rad proučava srednjovjekovni dramski žanr pasiju kao važan dio nematerijalne kulturne baštine 

hrvatskoga naroda i analizira elemente folklora u pasiji Muka Spasitelja našega. U radu se definira 

pojam folklor i objašnjava se područje koje obuhvaća folkloristika kao disciplina oslanjajući se na 

istraživanja europskih i američkih folklorista. Zatim se detaljnije obrađuje pasija kao jedan od žanrova 

crkvenih prikazanja te se nastoji objasniti postanak, razvoj i popularnost ovoga žanra na području 

Hrvatske. Glavni dio rada bavi se analizom elemenata folklora u prikazanju Muka Spasitelja našega i 

istražuje pitanje autorstva, problematiku usmenoga i pisanoga pamćenja, izvedbenu funkciju, jezik i 

društveni kontekst analiziranoga predloška. Naposljetku, u radu se dolazi do zaključka kako je pasija 

Muka  Spasitelja našega vrijedan predložak za folklorističku analizu i stoga važan dio hrvatske  

kulturne baštine. 

 

Ključne riječi: kulturna baština, folklor, srednjovjekovno kazalište, pasija, Muka Spasitelja našega 

 

 

Uvod 

Važnost kulturne baštine u očuvanju tradicije nekoga naroda priznata je 1972., kada su države 

članice UNESCO-a usvojile Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine. Navedenim 

sporazumom definira se pojam materijalne kulturne i prirodne baštine i propisuju se obveze koje države 

članice imaju prema baštini koja se nalazi na njihovu teritoriju. Tekst konvencije proširen je 2003., kada 

je usvojena Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, sporazum koji priznaje nematerijalnu 

kulturnu baštinu kao dio naslijeđa jednoga naroda. Prema spomenutoj konvenciji, nematerijalna 

kulturna baština podrazumijeva „vještine, izvedbe, izričaje, znanja, umijeća, kao i instrumente, 

predmete, rukotvorine i kulturne prostore koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i u nekim 

slučajevima, pojedinci prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine“. Bogat izvor proučavanja folklorne 

tradicije hrvatskoga naroda je crkvena drama, točnije liturgijski dramski žanr pod nazivom prikazanje. 

Unatoč tome što su bilježena u pisanome obliku kako bi se osiguralo njihovo pamćenje u narodu, 

crkvena prikazanja ne svrstavaju se u književna djela. Njihova primarna funkcija je ona izvedbena, a 

ova su se djela izvodila tijekom točno određenih kršćanskih blagdana. Upravo se u toj činjenici očituje 

folklorni karakter ovih djela, budući da izvedbena funkcija prikazanja čini ova djela otvorenim 

slobodnoj interpretaciji i podložnim promjenama tijekom svake izvedbe. Osim toga, prikazanja su u 

početku bila djela anonimnoga karaktera, a s obzirom da autori prvih prikazanja nisu poznati, ovi se 

dramski tekstovi mogu smatrati kulturnim dobrom koje pripada cijelome narodu. U ovome radu 

analiziraju se elementi folklora u crkvenome prikazanju, točnije u pasiji pod nazivom Muka Spasitelja 

našega koja je objavljena 1988. u zborniku Pasije. Premda ovo dramsko djelo i njegova izvedba nisu 

uvršteni u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao zaštićeno nematerijalno dobro, u radu se 

razmatraju razlozi zašto bi se pasionska tradicija, odnosno izvođenje pasije Muka Spasitelja našega 

trebalo smatrati važnim dijelom hrvatske kulturne baštine. Znanstvena građa o crkvenim prikazanjima 

u Hrvatskoj je oskudna zbog činjenice da je izvođenje prikazanja u Hrvatskoj, ali i ostatku Europe, često 
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bilo zabranjivano. Hrvatskim crkvenim prikazanjima i dramskom umjetnošću srednjega vijeka 

detaljnije su se bavili Josip Bratulić, Adriana Car-Mihec, Dunja Fališevac i Franjo Fancev, čiji su članci 

vrijedan izvor o srednjovjekovnim prikazanjima i stoga se koriste za potrebe pisanja ovoga rada.  

 

1. Folkloristika 

Riječ folklor potječe od saksonske složenice „Folk-Lore“ koja u prijevodu znači „znanje naroda“ 

(Thoms, 2010: 25), iz čega se može zaključiti da folklor obuhvaća nematerijalnu kulturnu baštinu 

jednoga naroda. Definiciju folklora nudi njemački folklorist Herman Strobach, prema kojemu folklor 

obuhvaća „navike i običaje, vjerovanja, način mišljenja, jezičnu i glazbenu tradiciju, dakle tzv. duhovnu 

kulturu“ (Strobach, 1982: 28). Folklor jednoga naroda razvija se ovisno o zajednici, što znači da on 

obuhvaća isključivo one običaje i prakse koje je zajednica prihvatila i nastavila reproducirati kroz neko 

vremensko razdoblje. „Postojanje neke folklorne tvorevine kao takve počinje tek onda kada ju je 

određena zajednica prihvatila, a od te tvorevine postoji samo ono što je zajednica usvojila.“ (Jakobson-

Bogatirjov, 2010: 32) Dakle, određeni običaj postaje folklornom tvorevinom tek kada ga narod odobri 

i u potpunosti usvoji tako da on čini dio kolektivne nacionalne svijesti. U skladu s opisanom činjenicom, 

kada se govori o folkloru upotrebljava se i pojam „preventivna cenzura zajednice“, pod kojim se 

podrazumijeva činjenica „da je za egzistenciju folklornog djela preduvjet postojanje grupe koja ga 

prima i odobrava“ (Jakobson-Bogatirjov, 2010: 34). Primarna funkcija folklora je održavanje 

zajedništva neke nacionalne grupe pa u skladu s time Bascom (2010) napominje sljedeće:  

„Sagledan na taj način, folklor se pokazuje kao važan mehanizam održavanja stabilnosti 

kulture. On se koristi kod mladih da im usadi običaje i etičke standarde, a kod odraslih da ih se 

pohvali kad se pridržavaju normi, da ih se kazni ismijavanjem ili prijekorom kad odstupaju od 

njih, da im pruži racionalizacije kad dolazi do propitivanja društvenih institucija i konvencija, 

da im kaže da budu zadovoljni kakve jesu (…).“ (86-87) 

  

Folklor je u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, povezan sa širenjem kršćanstva budući da još od 7. stoljeća 

kršćanstvo čini znatan dio hrvatske duhovne kulture. „S najzapadnije azijske obale kršćanstvo je 

strelimice krenulo prema Europi, jer ga široko tlo onoga dijela svijeta gdje je nastalo nije moglo dugo 

hraniti, a na sjeveru Afrike je također pustilo vrlo slabe korijene. Uskoro je Europa postala, te zatim i 

ostala, njegovo istinsko sjedište i ognjište.“ (Grimm, 2010: 13) Hrvati su vrlo rano prihvatili kršćanstvo, 

a smatraju se jednim od prvih slavenskih naroda koji je prešao s poganstva na kršćanski nauk. Glede 

povezanosti hrvatskoga naroda i kršćanstva Grimm (2010) 1 navodi: „Od slavenskih su naroda južni 

Slaveni prvi primili kršćansku vjeru, i to Karantanci, a od Heraklija (640.) Hrvati, 150 godina nakon 

njih Moravci u 8. i 9. stoljeću, među sjevernim Slavenima Obodriti (Bodrići) u 9., zatim Česi i Poljaci 

u 10., Lužički Srbi u 11., a Rusi krajem 10. stoljeća.“ (14) Kršćanstvo je narodima koji su ga prihvatili 

donijelo i odmak od vlastite tradicije koja se razvijala sve do njegova dolaska: „Kršćanstvo nije bilo 

narodni pokret, došlo je iz tuđine nastojeći potisnuti stare domaće bogove, one koje je narod volio i 

poštovao. Ti bogovi i njihovo bogoslužje bili su povezani s narodnom predajom, stavovima i 

običajima.“ (Grimm, 2010: 16) Dan Ben-Amos naglašava važnost grupe kao neizostavnoga uvjeta za 

postojanje folklora: „Budući da je folklor komunikacijski proces, on je i društveno ograničen: mora se 

javiti u maloj grupi. To je karakterističan kontekst folklora.“ (Ben-Amos, 2010: 131) Dolazak kršćanstva 

na prostor Hrvatske oblikovalo je zajednicu koja ima zajednička uvjerenja i koja sudjeluje u istim 

činovima, obredima i svečanostima. „Kako bi došlo do folklornog čina, nužna su dva društvena uvjeta: 

i izvođač i publika moraju biti u istoj situaciji te moraju biti dio iste referentne grupe. To podrazumijeva 

da se folklorna komunikacija odvija u situaciji gdje ljudi komuniciraju izravno u neposrednom doticaju 

s drugima.“ (Ben-Amos, 2010: 132) Religiozni obredi u kojima sudjeluju kršćani mogu se stoga po 

                                                 

 

 

 

 
1 Jacob Grimm u poglavlju „Njemačka mitologija: uvod“ koje je uvršteno u Folklorističku čitanku donosi kronološki pregled 

rasprostiranja kršćanstva u Europi, a pritom se osvrće i na korijene kršćanskoga nauka u Hrvatskoj. 
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svojim obilježjima smatrati folklornim izvedbama. Primjer toga su prikazanja, djela s religioznom 

tematikom namijenjena za izvedbu, o kojima će biti više riječi u sljedećem poglavlju. 

 

2. Prikazanja  

Crkvena prikazanja djela su religioznoga karaktera namijenjena za izvođenje tijekom kršćanskih 

blagdana, čiji razvoj započinje u srednjemu vijeku. Počeci crkvenih prikazanja u Hrvatskoj vežu se uz 

15. stoljeće, najveću popularnost dostižu u 16. stoljeću, a u potpunosti se prestaju izvoditi u 19. stoljeću. 

Znanstvena građa o crkvenim prikazanjima u Hrvatskoj je oskudna, a jedno od važnijih izvora podataka 

o srednjovjekovnoj crkvenoj dramskoj umjetnosti u Hrvatskoj je članak „Hrvatska crkvena prikazanja“ 

Franje Fanceva, u kojemu autor donosi povijesni pregled razvoja ovoga žanra. Prema Fancevu (1932), 

„hrvatska crkvena prikazanja cvala su, može se kazati, uglavnome od 15. do 17. stoljeća. Iz 18. stoljeća 

ne potvrđuje se više nijedno novo, uistinu pravo pravcato crkveno prikazanje. Ali prepisivanjem i 

preštampavanjem za pobožnu lektiru, a od česti i na daskama reproduktivno održala su se ona do u prvu 

polovinu 19. stoljeća.“ (166) Dramskom književnosti srednjega vijeka bavi se i Adriana Car-Mihec, 

koja u članku „Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti“ donosi žanrovsku 

raščlambu crkvenih prikazanja. Crkvena prikazanja dijele se na tri različita žanra  - misterije, mirakule 

i moralitete, a prikazanje Muka Spasitelja našega smješta se u misterije. „Misteriji su, dakle, tekstovi 

vezani uz sudbinu čovječanstva u čijem je središtu Isusov lik“ (Car-Mihec, 1997: 337), a u ovome žanru 

„obrađivan je starozavjetni ili novozavjetni materijal, prije svega događaj koji predstavlja polaznu 

osnovu kršćanske dogme o spasenju“ (Car-Mihec, 1997: 334). Prikazanja se dijele na ona koja 

pripadaju božićnome i uskrsnome ciklusu, a u potonji se smješta i prikazanje Muka Spasitelja našega 

koje je analizirano u ovome radu. Ova djela smještaju se u područje usmene književnosti unatoč tome 

što su zabilježena na papiru budući da su namijenjena za izvođenje pred publikom, a ne za čitanje. 

Razvoj hrvatskih crkvenih prikazanja tekao je usporedno s onim europskim, što potvrđuje i Fališevac 

(1985): „Razvijala su se hrvatska crkvena prikazanja najvjerojatnije kao i u susjednoj Italiji: pobožne 

lirske laude pojavljuju se već u trinaestom stoljeću u dijaloškom obliku, a ubrzo su i dramatizirane, te 

se izvode – recitiraju i pjevaju – najprije u crkvi, a zatim i na drugim mjestima, na trgu ispred crkve 

ponajčešće.“ (332) Za popularizaciju i izvođenje prikazanja bila su zadužena vjerska udruženja, 

takozvane bratovštine, koje detaljnije proučava Josip Bratulić u članku „Srednjovjekovne bratovštine i 

crkvena prikazanja“. Bratulić (1985) ističe kako je „cjelokupno hrvatsko srednjovjekovno 

stihotvorstvo, koliko je sačuvano u starim rukopisima, vrlo (…) usko povezano sa životom u 

bratovštinama, pa je zato i proizvodnja stihova, dijaloških i razvijenijih tj. za scenu – vezana uz duhovni 

život ovakvih skupina“ (453). Članovi bratovština sudjelovali su u svečanostima svojim korizmenim 

govorima, koji su „početak dramaturških postupaka koji su se razvili kroz dijaloške forme u stihovima 

do skromnih, a zatim sve do složenijih oblika prikazanja“ (Bratulić, 1985: 456). Josip Bratulić detaljnije 

analizira razvoj i opseg djelovanja bratovština te napominje da su „srednjovjekovne bratovštine kao 

pobožna udruženja imala (…) zadatak da gaje i obdržavaju neke specifične pobožnosti i da se bave 

dobrotvornim radom“ (Bratulić, 1985: 452). Podaci o crkvenim prikazanjima u znanstvenim i 

neznanstvenim izvorima su rijetki, a razlog tome je činjenica da svjetovne vlasti nisu bile sklone 

crkvenim prikazanjima, zbog čega su bratovštine izbjegavale praviti zapise o izvedbama prikazanja:    

 

„Iako su se bratovštinske knjige uredno vodile, osobito što se tiče izvanrednih troškova, uzalud  

bismo u njihovim računima tražili podatak o troškovima za crkvena prikazanja. O tim 

troškovima u sačuvanim knjigama bratovština nema gotovo ništa! Mogli bismo to tumačiti vrlo 

jednostavno: kako su morale svoje knjige podnijeti na pregled i crkvenoj i svjetovnoj vlasti, 

koje nisu lijepim okom gledale na crkvena prikazanja, osobito nakon prvih vizitacija, radije su 

takve troškove prikrivali.“ (Bratulić, 1985: 455) 

Sličan podatak o zabrani izvođenja prikazanja navodi i Burke (1991), koji ističe da je u zapadnoj 

Europi, točnije u Francuskoj odlukom Pariškoga parlamenta „godine 1548. Bratovštini muke Isusove 

zabranjena (…) izvedba uobičajenih misterija“ (177). Jednaka situacija mogla se uočiti i u ostatku 

Europe, budući da „potkraj četvrtoga desetljeća šesnaestoga stoljeća misterijska prikazanja (…) posve 

nestaju iz Firence“ (Burke, 1991: 177). Osim svjetovnih vlasti, na rad bratovština utjecale su i crkvene 

vlasti, što se također odrazilo na izvođenje crkvenih prikazanja. Budući da su prikazanja bila dio 

narodne kulture, a time i dijelom pučke zabave, ne iznenađuje podatak da je „crkvena vlast nakon 
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Tridenta nastojala kontrolirati život bratovština, te prva na udar zabrana dolaze scenska prikazanja“ 

(Bratulić, 1985: 455). Crkvena prikazanja tako su bila na udaru crkvenih i svjetovnih vlasti, što je 

doprinijelo slaboj popularnosti ovoga žanra. Međutim, unatoč zabranama, ovaj se žanr nastavio izvoditi 

tijekom kršćanskih blagdana te je stoga održan sve do danas. 

 

3. Elementi folklora u prikazanjima 

 

3.1. Pitanje autorstva 

Prva poveznica koja se može uočiti između folklornih djela i crkvenih prikazanja je pitanje autorstva. 

Pisci mnogih prikazanja, baš kao i autori većine folklornih dobara, ostali su do danas nepoznati. Autor 

prikazanja Muka Spasitelja našega također nije poznat, a djelo analizirano u ovome radu zapisano je u 

zborniku pasionske poezije pod nazivom Pasije iz 1988. godine koji su uredili Nikola Batušić i Amir 

Kapetanović. Unatoč tome što je u ovome radu analiziran predložak pasije Muka Spasitelja našega 

objavljen u 20. stoljeću, ovo djelo nastalo je ranije. Dunja Fališevac u članku „Struktura i funkcija 

hrvatskih crkvenih prikazanja“ bavi se problematikom autorstva ovoga prikazanja te pruža vrijedne 

podatke o njegovom nastanku i povijesti. Fališevac tako potvrđuje da je autor ovoga prikazanja 

nepoznat, ali i tvrdi kako postanak ovoga djela seže u vrijeme prije 15. stoljeća. Fališevac također 

navodi podatak da su dramske izvedbe ovoga prikazanja u Hrvatskoj postojale već u 15. stoljeću, a u 

stoljećima koja su uslijedila zabilježena su i u pisanome obliku u različitim zbornicima i rukopisima: 

„Dramatizacija Isusove muke izvršena je u nas negdje u drugoj polovici XV. stoljeća, i to na temelju 

već postojeće pasionske poezije, a sačuvana je jedna kraća verzija u tzv. Tkonskom zborniku iz prve 

četvrti XVI. stoljeća, i jedna mnogo šira verzija u prikazanju Muka Spasitelja našega, koja je sačuvana 

u glagoljskom rukopisu iz godine 1556. pisanom u Hrvatskom primorju.“ (Fališevac, 1985: 332-333) 

S obzirom na činjenicu da autori prvih prikazanja nisu zabilježeni, kao što je slučaj i kod drugih 

usmeno-književnih žanrova koji su predmetom istraživanja folkloristike, postavlja se pitanje je li djelo 

proizvod jednoga ili više autora. Stoga je problematika autorstva srednjovjekovnih prikazanja jedan od 

elemenata koji omogućuje da se prikazanja smjeste u istraživačko područje folkloristike. Roman 

Jakobson i Pjotr Bogatirjov folklor povezuju sa zajednicom pa stoga podržavaju tezu o kolektivnom 

autorstvu folklornoga stvaralaštva i tvrde sljedeće: „Pristalice teze o individualnom karakteru 

folklornog stvaralaštva skloni su pojam kolektivnosti nadomještati pojmom anonimnosti.“ (Jakobson-

Bogatirjov, 2010: 34) Velik broj crkvenih prikazanja također se svrstava u kategoriju anonimnih djela 

unatoč tome što se ne može sa sigurnošću utvrditi je li djelo proizvod kolektivnoga ili individualnoga 

autorstva. Uz pitanje autorstva usko je povezano i pitanje reprodukcije, odnosno produkcije folklornoga 

djela. Često se postavlja pitanje je li izvođenje određenoga folklornoga djela tek produkcija već 

gotovoga djela, a Jakobson i Bogatirjov naglašavaju da je svaka folklorna izvedba svojevrstan 

stvaralački čin. „S tog stajališta gubi svoju oštrinu poznata teza prema kojoj »narod ne producira, nego 

reproducira«, jer nemamo prava povući nepremostivu granicu između produkcije i reprodukcije, niti 

reprodukciju tumačiti kao donekle manje vrijednu.“ (Jakobson-Bogatirjov, 2010: 37) Budući da je autor 

ove pasije nepoznat, može se reći da svaka nova izvedba ovoga djela donosi i nove autore, budući da je 

usmena književnost otvorena promjenama za razliku od pisane. Ovo djelo postalo je važnim dijelom 

hrvatske tradicije i kulturne baštine, a također zbog činjenice da je autor pasije anoniman, ovo djelo 

može se smjestiti u područje folkloristike kao kulturno dobro koje pripada cijelome narodu. 

 

3.2. Problematika tradicije usmenoga i pisanoga pamćenja 

Iako je prikazanje Muka Spasitelja našega zapisano u 16. stoljeću, navod Dunje Fališevac potvrđuje 

da je priča o Isusovoj muci obrađena u ovome tekstu postojala i bila zapamćena još ranije u narodu, a 

tek se kasnije zapisivala i obrađivala na različite načine, što potvrđuje folklorni karakter ovoga djela. 

Unatoč uvriježenome mišljenju da je usmena komunikacija jedini kanal za prenošenje folklornih djela, 

Hermann Strobach u svojem članku „Direktna usmena komunikacija kao bitno obilježje folklora? Uz 

povijesno obrazloženje problema“ napominje da je stvarnost znatno drugačija. Napredak u načinima 

komuniciranja odražava se i na folklor pa tako danas poznajemo različite načine prenošenja folklornih 

djela koji nisu postojali u prošlosti, premda se usmena tradicija i dalje smatra dominantnom: „U 

shvaćanju biti folklora usmena je tradicija stekla dominantu ulogu.“ (Strobach, 1982: 20) Unatoč 

prevlasti usmenoga načina prenošenja folklora, Strobach jednako tako naglašava kako se „usmena 

tradicija kao sredstvo folklorne komunikacije (…) sve više povlači“ (Strobach, 1982: 21). Prikazanje 
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koje je analizirano u ovome radu zabilježeno je na papiru i na taj se način prenosilo na nove generacije. 

Premda se kao važno obilježje folklora ističe tradicija pamćenja, ona nerijetko donosi neželjene učinke 

i upravo je zapisivanje folklornoga djela ono što omogućuje očuvanje njegove izvornosti. Stoga, iako 

je promjenjivost folklornoga djela jedna od njegovih osnovnih značajki, ona nije poželjna, nego se javlja 

kao neželjena i neizbježna posljedica usmenoga prenošenja djela. „Varijabilnost je posljedica usmene i 

pamćene tradicije uopće, i to neželjena posljedica jer kazivači općenito ne žele mijenjati djelo, već ga 

reprezentirati u njegovu identičnom obliku, onako kako su ga čuli. No budući da djelo nije fiksirano, 

njegova se identičnost može samo djelomično očuvati.“ (Strobach, 1982: 23) U folklorna dobra 

Strobach ubraja i dramske tekstove kao što su crkvena prikazanja, za koje govori da su se u najvećem 

dijelu prenosila putem pismenih medija: „I dramski tekstovi, i to ne samo oni veliki teatarski oblici, 

nego i jednostavnije običajne igre s podjelom uloga, također su djelomično fiksirani u rukopisima i na 

taj način prenošeni.“ (Strobach, 1982: 24) Budući da početak razvoja prikazanja povezujemo sa 

srednjim vijekom, a njihov procvat datira u 16. stoljeće, kada je zabilježen i porast pismenosti među 

stanovništvom, činjenica da su ova folklorna dobra zabilježena na papiru nije neobična. „Kako već u 

16. stoljeću pismenost naglo raste, najprije u srednjim, zatim i u nižim gradskim slojevima, a od. 19. 

stoljeća konačno i među seoskim stanovništvom, usmeno i pamćenjem prenošene vrste narodnog 

pjesništva imaju sve manje udjela u duhovnoj kulturi tih ljudi, a njihovo mjesto postupno zauzima 

raznovrsno literarno štivo najrazličitijeg porijekla.“ (Strobach, 1982: 27) Iz navedenoga proizlazi kako 

tradicija usmenoga pamćenja nije preduvjet da bi se određeno djelo proglasilo folklornim, već je takav 

način prenošenja bio odraz slabije obrazovanosti i nepismenosti stanovništva. Tehnološki napredak i 

promjene u obrazovanju dovele su i do novih načina prenošenja folklornih dobara. Jednako ističe i Alan 

Dundes, prema kojemu usmena komunikacija nije uvjet da bi se određeno djelo svrstalo u kategoriju 

folklora: „Možda je najčešći izvanjski kriterij koji se koristi pri definiciji folklora način na koji se folklor 

prenosi. Folkloristi su navikli govoriti da je folklor »usmena tradicija« ili da je dio nje. Ipak, mnogi 

folklorni oblici uopće se ne prenose usmenim putem.“ (Dundes, 2010: 91) Prema Dundesu (2010), „čak 

se i opreka »usmenoga« nasuprot »pisanom« u konačnici može pokazati empirijski neodrživom“, 

budući da „postoje brojni pisani folklorni oblici“ (91-92). Stoga, pisani karakter određenoga djela ne 

znači da je djelo namijenjeno isključivo za čitanje, što se može primijeniti i na prikazanje Muka 

Spasitelja našega. U ovome dramskom tekstu jasno je vidljivo da je tekst namijenjen za izvedbu, a 

bilježenje određenoga djela na papir omogućuje njegovu točniju i vjerodostojniju izvedbu u budućnosti. 

Izvedbeni karakter dramskoga teksta Muka Spasitelja našega može se uočiti u didaskalijama koje se 

nalaze pored imena svakoga lika. U didaskalijama se nalaze upute za glumca, pa se tako na početku 

drame, prije prologa kojega izgovara lik anđela, uočavaju sljedeće upute:  

AN'JEL stavši na mestu podobnu počni s 

v(is)o(k)im glasom i reci: (Muka Spasitelja našega, 1988: 47) 

 

Upute za glumca prisutne su tijekom cijeloga teksta, a izvedbena uloga ovoga prikazanja također je 

primjetna i na samome kraju dramskoga teksta iz sljedećih didaskalija:  

Tu AN'JEL počni puku govoriti. (Muka Spasitelja našega, 1988: 98) 

 

Unatoč tome što je ovaj tekst zabilježen u pisanome obliku, on nije namijenjen tek za čitanje, njegova 

primarna funkcija je ona izvedbena (što se vidi iz didaskalija koje ukazuju na interakciju glumca i 

puka/publike). Bilježenje ove pasije u pisanome obliku omogućilo je da se ona nastavi izvoditi dugi niz 

godina, što ne bi bilo moguće da je prikazanje bilo prenošeno usmenim putem. Iako je zapisano, ovo 

dramsko djelo može se smatrati dijelom folklora, budući da je dramatizacija Isusove muke, analizirana 

u ovome radu, postojala i bila izvođena među hrvatskim narodom još u 15. stoljeću. 

 

3.3. Izvedbena funkcija prikazanja 

Prikazanja su djela s obrednom funkcijom pa su se tako misterije izvodile na točno određene 

blagdane kao što su Uskrs ili Cvjetnica. Jakobson i Bogatirjov (2010) u članku „Folklor kao naročit 

oblik stvaralaštva“ napominju da bilo koji „obred bez prihvaćanja zajednice ne može postojati“ (35), 

što nadalje potvrđuje činjenicu da su prikazanja folklorna djela koja mora prihvatiti i odobriti zajednica 

u kojoj se izvode kako bi se ona nastavila izvoditi i biti dijelom narodne tradicije. Činjenica da zajednica 
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mora odobriti crkveno prikazanje da bi se ono nastavilo izvoditi potvrđuje da se i na crkvena prikazanja 

primjenjuje takozvana preventivna cenzura zajednice, što je preduvjet da bi se neko djelo moglo svrstati 

u kategoriju folklornih djela. Nadalje, prikazanja se nisu izvodila tijekom svakoga religijskog obreda, 

nego tijekom točno određenih kršćanskih blagdana. Tako se iz članka „Srednjovjekovne bratovštine i 

crkvena prikazanja“ Josipa Bratulića saznaje da se pasija Muka Spasitelja našega izvodila na Veliki 

petak. Bratulić (1985) ističe da „statuti pojedinih bratovština utvrđuju i naređuju da bratimi na Veliki 

petak pjevaju Muku“ (456), dok Fališevac (1985) navodi kako se dramatizacija Isusove muke izvodila 

tijekom cijeloga Velikog tjedna: „Muka spasitelja našega po obliku je anonimno cikličko prikazanje 

koje se prikazivalo u tri dana Velikog tjedna: na Cvjetnicu, Veliki četvrtak i Veliki petak, a sastoji se 

čak od 3658 osmeraca“ (333). Čitanje dramskoga teksta Muka Spasitelja našega iz zbornika Pasije 

potvrđuje tezu Dunje Fališevac. Na temelju analize predloška saznaje se da se prikazanje Muka 

Spasitelja našega izvodilo na Cvjetnicu, stoga se u didaskalijama na samome početku prikazanja navodi 

sljedeće: 

Počinja čin od muke Spasitelja 

našega najprvo na Cvitnicu. (Muka Spasitelja našega, 1988: 47) 

 

Jedan od razloga za definiranje crkvenih prikazanja kao folklornih djela, a ne kao pisane 

književnosti, je njihova izvedbena funkcija budući da „folklorno djelo postoji izvan pojedinih osoba, 

ono postoji potencijalno i samo je kompleks određenih normi i poticaja, podloga živoj tradiciji koju 

izvođači oživljavaju kićenim individualnim stvaralaštvom“ (Jakobson-Bogatirjov, 2010: 35). Unatoč 

tome što su prikazanja zabilježena na papiru, ona nemaju točno određenoga autora i nepromjenjiv oblik 

kakav je prvobitno zabilježio autor. Ona se mijenjaju tijekom svake izvedbe, što svjedoči o njihovu 

folklornom karakteru. Za razliku od folklora „literarno je djelo objektivirano, ono konkretno postoji 

neovisno o čitatelju i svaki se sljedeći čitatelj obraća izravno djelu“ (Jakobson-Bogatirjov, 2010: 35). 

Međutim, prikazanja, kao i sva folklorna djela, postoje tek kroz trenutnu interakciju izvedbe i publike. 

Činjenica da su crkvena prikazanja djela namijenjena za izvedbu te da ovise o interakciji glumca i 

publike očituje se u didaskalijama u prikazanja Muka Spasitelja našega. Tako se više puta u djelu 

naglašava da se glumac treba obratiti publici, odnosno puku: „Tu GOSPOJA počne puku govoriti“ 

(Muka Spasitelja našega, 1988: 97) i „Tu AN'JEL počni puku govoriti“ (Muka Spasitelja našega,  

1988: 98). 

Kao i ostale kazališne izvedbe, tako je i izvođenje prikazanja efemerno te postoji u trenutku. Nadalje, 

prikazanja nisu objektivirana poput pisanih književnih djela. Književno djelo ne mora biti prepoznato 

u trenutku, ali određena naredna epoha može uočiti njegovu vrijednost. S prikazanjima je situacija 

znatno drugačija, kao i sa svim drugim folklornim djelima, budući da je preventivna cenzura zajednice 

preduvjet za njihov opstanak unutar zajednice. Prema tome, crkvena se prikazanja izvode u zajednici 

dokle god postoji potreba za njima i dokle god ih zajednica prihvaća. Čim ih zajednica počne smatrati 

nevažnima, što se može dogoditi iz različitih razloga, poput onoga da određeno prikazanje više ne 

povezuje i ojačava kršćansku zajednicu, tada prikazanja gube svoju funkciju. Dakle, književno djelo 

može biti prepoznato tek naknadno, dok je vrijednost prikazanja morala biti prepoznata u trenutku 

njihova nastanka kako bi se ona nastavila izvoditi, a upravo je to razlog zašto ova djela smatramo 

folklornima. Činjenica da postoje podaci da se prikazanje Muka Spasitelja našega izvodi u hrvatskome 

narodu od 15. stoljeća pa sve do danas svjedoči o folklornom karakteru ovoga djela. Važnost izvedbe u 

folkloristici spominje i Dan Ben-Amos u članku „Prema definiciji folklora u kontekstu“. Ben-Amos 

(2010) napominje da „za razliku od pisane književnosti, glazbe i likovne umjetnosti, folklorni oblici i 

tekstovi izvode se u više navrata i u različitim prilikama. Sama je izvedba, u konačnoj analizi, ključni 

kontekst za navedeni tekst. Poseban talent profesionalnog umjetnika ili amatera, njegovo raspoloženje 

za vrijeme izvedbe te reakcija njegove publike mogu utjecati na tekst priče ili pjesme“ (123). Tako se i 

prikazanje analizirano u ovome radu često izvodi u narodu te je postalo uobičajenim dijelom 

označavanja blagdana kao što su Uskrs ili Cvjetnica. Svaka izvedba može se smatrati autorskim djelom 

budući da je svako izvođenje specifično, odnosno u različitim izvedbama javljaju se razlike u tekstu, 

scenografiji, kostimografiji te interakciji publike i glumaca. 
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3.4. Jezik prikazanja 

Osim moralne pouke koju nastoje prenijeti, prikazanja donose uvid u bogatu hrvatsku kulturnu 

tradiciju. Dolazak nove vjere donio je sa sobom i novi, latinski, jezik na kojemu se obavljalo bogoslužje: 

„Nova se vjera pojavljuje u pratnji stranoga jezika, koji su obraćenici prenosili svojim učenicima i 

podigli ga na razinu isključivoga svećeničkoga jezika u većini crkvenih obreda, te time ponizili narodni 

jezik.“ (Grimm, 2010: 16) Unatoč tome što se prikazanja uvrštavaju pod crkvene obrede jer su izvođena 

pred vjernicima tijekom kršćanskih blagdana, ona su zadržala narodni jezik kako bi bila dostupna 

većinskom dijelu stanovništva koje u srednjemu vijeku još nije bilo u potpunosti pismeno i upoznato sa 

stranim jezicima. Stoga je važan element narodne tradicije koji je zadržan u crkvenim prikazanjima 

narodni jezik. Tako je pasija Muka Spasitelja našega napisana na hrvatskome jeziku, a nerijetko se 

primjećuje kako su prikazanja pisana i na specifičnim narječjima ovisno o podneblju u kojemu su 

nastala. Pasija Muka Spasitelja našega iz 1988., koja je analizirana u ovome radu, zabilježena je na 

kajkavskome narječju. Leksička analiza ovoga prikazanja pokazuje da je ovo djelo pisano na 

narodnome jeziku i na kajkavskome narječju, što je vidljivo iz sljedećeg odlomka prikazanja: 

Kada niki ki verovaše va Isusa opitaše 

Lazara – je l' istino bil umarl ali ne: 

O Lazare mi te molimo  

ter te dvorno vsi prosimo: 

htili bismo mi vidjeti, 

jesi l' bil umarl, rač' praviti,  

ali nemoć tolika bila,  

al te je smart umorila? (Muka Spasitelja našega, 1988: 47) 

 

Jedno od temeljnih folklornih obilježja crkvenih prikazanja jest jezik na kojemu su ona napisana i 

izvođena. Za razliku od drugih crkvenih obreda, koji su u srednjemu vijeku bili izvođeni na latinskome 

jeziku kao službenome liturgijskom jeziku, prikazanja se izvode na narodnome jeziku. Kao razlog tome 

Adriana Car-Mihec navodi promjenu u strukturi publike. Budući da su prikazanja bila namijenjena 

širokoj publici, koja često nije poznavala strane jezike, promjena jezika na kojima su se izvodila 

prikazanja bila je neophodna: „Namijenjenost novom krugu gledalaca uvjetovala je prelazak na narodni 

jezik, izlazak iz crkvenog prostora na trg ispred crkve, spuštanje stila na razinu slušatelja, izravno 

obraćanje gledaocima radi snažnog poticanja emocija i religiozno-didaktičnog poučavanja.“ (Car-

Mihec, 1997: 365) Nadalje, izvedba crkvenih prikazanja nije namijenjena isključivo gledanju. Ona 

uključuje interakciju glumca i publike kojom se nastoji djelovati na gledateljstvo, što također uvjetuje 

odabir jezika. Car-Mihec (1997) stoga ističe da „u crkvenim prikazanjima jezik postaje narodni, stil se 

spušta na razinu slušatelja, pokretač prikazanja postaje puk koji uslijed straha od kazni, koji se narodu 

utjelovljuje pripovijedanjem, teži traženju oprosta, štovanju nekih svetaca, ali i kultu mrtvih, grijeha i 

naplate, te brizi za pojedinačno spasenje svakoga ponaosob“ (343). 

 

3.5. Društveni kontekst prikazanja 

Folkloristički karakter crkvenih prikazanja ogleda se u njihovoj ovisnosti o zajednici u kojoj se 

izvode. Djela koja pripadaju ovome žanru izvode se tek kada ih odobri zajednica, a sama izvedba  

podrazumijeva interakciju izvođača i publike. Za razliku od ostalih dramskih djela koja su namijenjena 

za pozornicu, u prikazanjima je interakcija između samih glumaca slaba budući da su ona namijenjena 

kao iskaz za publiku. „Stoga i dijalozi, odnosno monolozi srednjovjekovnih junaka nemaju tipičnu i 

karakterističnu liniju svakog dramskog iskaza: da u granicama predstavljenoga svijeta pokažu način 

razumijevanja likova među sobom, već su iskazi junaka upućeni najvećim dijelom gledaocu ili kao 

lirski intonirana molitva, himna ili pohvala.“ (Fališevac, 1985: 341) Fališevac (1985) tako primjećuje 

da se „npr. Marija u Muki spasitelja našega obraća direktno gledaocima, a zatim Židovima koji uopće 

nisu prisutni na sceni“ i da „u najdramatičnijem trenutku u Muki spasitelja našega likovi govore svoj 

dio teksta, ne obraćajući se uopće jedan drugome“ (341) Takva funkcija prikazanja uočava se već u 

samome prologu kada Anđeo, odnosno pripovjedač, poziva publiku na slušanje: 

S plačnim glasom vsih vas zovu, 

sliš'te muku Isusovu, 
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kuno prija On za vsih nas 

prežestoku vele danas. (Muka Spasitelja našega, 1988: 47) 

  

Kao jedan od važnijih elemenata folklora u prikazanju Muka Spasitelja našega je sudjelovanje 

publike u izvođenju prikazanja. Fancev (1932) napominje kako se ta činjenica najbolje uočava u 

prologu ovoga prikazanja u kojemu pripovjedač izravno poziva slušatelje na sudjelovanje: „Prema 

izlaganju prologa u cikličkoj glagoljskoj »Muci Spasitelja našega« igračima je bilo do toga da njihova 

igra gane gledaoce pa da i oni s Marijom plaču i cvile.“ (158) Stoga pripovjedač u obliku anđela u 

prologu poziva publiku da posluša priču o Isusovoj muci i reagira na nju plačem: 

Zato, bratjo, sad slišite 

i od sarca procvilite 

vaše grihe u velikoj tuzi, 

tužnu majku vsaki združi. 

Bit će ona odvitnica, 

da ne zgine vam dušica. 

Sada k muci pamet stav'te 

i sardčeno vsi proplač'te! (Muka Spasitelja našega, 1988: 47) 

  

Unatoč učestalom mišljenju kako su prikazanja nastala iz vjerskih obreda, stvarnost je drugačija. 

Prikazanja su se razvila iz pučkih obreda, na što ukazuje interakcija publike i glumaca. Dok vjerski 

obred uključuje isključivo aktivnu ulogu izvođača-svećenika i pasivnu ulogu publike-slušatelja, 

prikazanja podrazumijevaju dijalog izvođača i publike.  

„Iz takova gledanja na povijest i uzroke nastanka crkvenih prikazanja vidljivo je zapravo da je 

ta nova književna forma, čije orijentire možemo potražiti sada u potpuno drugačijem feudalnom 

poretku, proizišla ne iz liturgijskog obreda, već upravo suprotno – iz narodnih pobožnosti koje 

su bile usmjerene protiv monoteističke dogmatike. Za razliku od liturgijske drame koja je u 10. 

stoljeću izrasla iz potrebe klera za nametanjem vjerske moći – pa shodno tomu nastaje 

interpretacijom strogo liturgijskih tekstova (čiju neprikosnovenost vlast prikriva stvaranjem 

upravo dramskih oblika) – crkvena su prikazanja nastala iz potrebe puka za pojedinačnim 

spasenjem.“ (Car-Mihec, 1997: 342) 

 

Car-Mihec tako potvrđuje da crkvena prikazanja postoje isključivo u međuovisnosti od zajednice u 

kojoj se izvode. Njihova primarna funkcija nije zabaviti, nego djelovati na gledatelje, što se postiže 

uključivanjem publike u samu izvedbu prikazanja. 

 

Zaključak 

Muka Spasitelja našega žanrovski se određuje kao crkveno prikazanje, točnije kao pasija. Crkvena 

prikazanja dramska su djela nastala u srednjemu vijeku, prvotno namijenjena za izvedbu tijekom 

kršćanskih blagdana, a dijele se na tri žanra – misterije/pasije, mirakule i moralitete. Ova tri žanra 

povezuje činjenica da obrađuju kršćansku tematiku, međutim svaki od njih se usredotočuje na različiti 

dio kršćanskoga života. Tako pasije, u koje se svrstava i Muka Spasitelja našega, obrađuju teme vezane 

uz život Isusa Krista. Zbog izvedbene funkcije i njihove važnosti za hrvatsku kulturu, crkvena 

prikazanja mogu se smatrati dijelom hrvatske folklorne tradicije. Tako se prikazanje Muka Spasitelja 

našega izvodilo tijekom Velikog tjedna - na Cvjetnicu, Veliki četvrtak i Veliki petak, zbog čega se 

izvođenje ovoga djela ustalilo u hrvatskoj tradiciji pa ga se može nazvati i folklornim djelom. Analiza 

crkvenoga prikazanja Muka Spasitelja našega ukazuje na prisutnost brojnih folklornih elemenata unutar 

prikazanja, kao što su pitanje autorstva, problematika tradicije usmenoga i pisanoga pamćenja, 

izvedbena funkcija, jezik i društveni kontekst prikazanja. Kao što vrijedi za sva folklorna djela, autor 

ovoga crkvenog prikazanja nije poznat te se ne može sa sigurnošću potvrditi je li djelo proizvod jednoga 

ili više autora. Unatoč tome što se u ovome radu analizira dramatizacija Isusove muke zapisana u 

zborniku Pasije krajem 20. stoljeća, ovo djelo izvodilo se u narodu i ranije, a prve zapisane inačice ove 

drame datiraju u 16. stoljeće. Također, kao važno folklorno obilježje ovoga djela je tradicija pisanoga 

pamćenja. Unatoč tome što se dugo vremena smatralo kako je preduvjet da bi se određeno djelo smatralo 
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folklornim tradicija usmenoga pamćenja, folklorist Hermann Strobach tvrdi suprotno. Strobach 

napominje kako pisano bilježenje djela omogućuje njegovu vjerniju izvedbu i ne umanjuje folklorni 

karakter određenoga djela. Nadalje, ovo prikazanje pisano je na hrvatskome jeziku i kajkavskome 

narječju, a izvođenje na narodnome jeziku jedno je od temeljnih folklornih obilježja ovoga prikazanja. 

Naposljetku, izvedbena funkcija te društveni kontekst ovoga prikazanja svjedoče o njegovoj pripadnosti 

hrvatskome folkloru. Kako bi određeno djelo postalo dijelom folklora, ono prolazi kroz preventivnu 

cenzuru zajednice, a njegovo daljnje izvođenje ovisi o samoj zajednici. Crkveno prikazanje Muka 

Spasitelja našega prošlo je cenzuru zajednice, što potvrđuje činjenica da je ovo djelo stoljećima 

bilježeno u različitim zbornicima i tradicionalno izvođeno tijekom kršćanskih blagdana. 
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PASSION TRADITION AS A PART OF CROATIAN CULTURAL HERITAGE 

 

Summary 
The paper looks at the medieval dramatic genre of passion play as an important part of the intangible 

cultural heritage of the Croatian people and analyses the elements of folklore in the play The Passion of Our 
Saviour. The paper defines the term folklore and explains the field covered by folkloristics as a discipline 

based on the research of European and American folklorists. Subsequently, the passion play is studied in 

more detail as one of the genres of vernacular drama, and an attempt is made to explain the origin, 

development and popularity of this genre in Croatia. The main part of the paper deals with the analysis of 

the elements of folklore in the play The Passion of Our Saviour and explores the issue of authorship, oral 

and written memory, performative tradition, language, and social context of the analysed play. Finally, the 

paper concludes that the play The Passion of Our Saviour is a valuable source for folkloristic analysis and 

therefore an important part of Croatian cultural heritage. 

 

Keywords: cultural heritage, folklore, medieval theatre, passion play, The Passion of Our Saviour 
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Sažetak 

20. vek je era disonance u svakom mogućem pogledu, a naročito u muzici. Bartok je osetio ove 

impulse koje je donelo sa sobom moderno doba i odgovorio je na njih napravivši novu paradigmu za 

buduće generacije kompozitora.  Bartok niti jednu disonancu nije napisao bez određene ideje o njenoj 

zvučnosti, kretanju i postojanju u vremenu i prostoru. Dok pojedini kompozitori mogućnost korišćenja 

disonance primenjuju u jednom površnom praktično ornamentalnom pogledu, Bartok joj prilazi sa 

jednom ozbiljnom dozom svesnosti o njenoj moći i onome što može da izazove kod slušaoca. Disonanca 

postaje najznačajnije sredstvo za postizanje cilja, dok povremena primena konsonatnosti čini disonancu 

još značajnijom i ističe njenu pojavnost i suštinu. Ovaj rad ima za cilj da pokaže raznovrsni spektar 

Bartokove primene ovog muzičkog fenomena. 

 

Ključne reči: muzika, Bartok, disonanca, kompozicija, tradicija 

 

 

1. Uvod 

Dvadeseti vek je period naznačajnijih otkrića ljudskog uma, ali sa druge strane i najveće moguće 

destrukcije sa kojom se čovek susreo u čitavoj svojoj istoriji. Sam početak 20. veka doneo je jedan novi, 

do tada neslućeni zamajac umetnicima u svim sferama umetničkog delovanja, u arhitekturi, 

književnosti, slikarstvu, a naročito u muzici. Kao što je poznato iz istorije muzike, dvadeseti vek je ovoj 

umetnosti doneo sa jedne strane prezasićenje samom sobom, destrukciju, a zatim i novo rađanje, 

svojevrsnu modernu renesansu. Moderan način izraza iznedriće stilove i kompoziciono-tehnička rešenja 

kao što su atonalnost, dodekafonija, konkretna muzika, minimalizam i razne druge. Ako je romantizam 

19. veka bio obeležen konsonantnim sazvučjima, onda 20. vek može i mora biti označen disonancom. 

Čitav ovaj period od stotinu godina vrišti jednim užasnim krikom poput onog koji je predstavljen na 

istoimenoj slici Edvarda Munka (Edvard Munch). Haos koji je 20. vek uneo u sve pore društva kao 

takvog, obeležen je disonancom, jednom dugom preteće intenzivnom disonancom koja svoje odjeke 

ima i danas, kroz brojne ratove, ekonomske krize, klimatske promene i raznovrsne epidemije još ne 

proučenih bolesti. Kompozitori su imali kao i u svakom periodu istorije, težak zadatak, da osete ove 

impulse i da ih kroz svoja dela, i prenesu javnosti. Naravno, svako od njih je kao i uvek imao slobodu 

umetničkog i kreativnog izraza, ali samo pojedini su uspeli da ostanu upamćeni po tome što su svojim 

senzibilitetom uspeli da dosegnu potrebe društva, a bilo je i onih koji su revolucionarnim potezima 

stvarali nove ciljeve tom istom društvu.  

Muzikolog Halsi Stivens (Halsey Stevens) u svojoj oceni ovog fenomena ističe: "U svakom periodu 

postoje značajni inovatori, međutim svaki period muzičke istorije krunisan je delom kompozitora koji 

je spojio prakse svog doba u homogeno i konzistentno telo - najvišu muzičku sintezu svoje ere. Svakako 

je nemoguće predvideti konačnu ocenu, ali u današnje vreme, čini mi se, da je to upravo kompozitor… 

Bela Bartok." (Nelson, 2012.). 
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2. Biografija 

Bela Bartok je rođen 25. marta 1881. godine u malom banatskom mestu Nođsentmikloš (danas u 

Rumuniji) u Kraljevini Ugarskoj u okviru ondašnjeg Austro-ugarskog carstva. Njegov otac bio je 

direktor lokalne poljoprivredne škole, a mladi Bela imao je mešovito poreklo. S očeve strane pripadao 

je mađarskoj plemićkoj porodici nižeg ranga, dok je s majčine strane bio nemačke, slovačke i poljske 

krvi. Pokazivao je izuzetan muzički talenat već u  ranom detinjstvu. Do četvrte godine mogao je da 

svira oko četrdeset različitih komada na klaviru, a sa pet godina je počeo da odlazi na prve zvanične 

časove muzike kod lokalnog učitelja. Bio je krhko i bolesno dete i često je patio od jakog ekcema. 

Majka ga je sa njegovom sestrom Eržebet odvela da živi u Nođsološ (današnja Ukrajna), a kasnije u 

Požun (današnja Slovačka). Njegov prvi javni nastup bio je u jedanaestoj godini u Nođsološu, a njegov 

recital je bio veoma dobro primljen. Svirao je nekoliko komada, uključujući i jednu od njegovih 

kompozicija pod nazivom „Tok Dunava“ koju je napisao sa devet godina. Ubrzo nakon ovoga nastupa 

Bartok postaje učenik Lasla Erkela (Erkel László), a na predlog Erne Dohnanjia (Dohnányi Ernő) od 

1899. do 1903. godine pohađa Kraljevsku muzičku akademiju u Budimpešti (današnja Nacionalana 

muzička akademija Franc List). Klavir mu je predavao prof. Ištvan Toman (Thomán István), nekadašnji 

Listov student, a kompoziciju prof. Hans Kesler (Hans von Koessler). Na Akademiji se sprijateljio sa 

Zoltanom Kodaljem,    (Kodály Zoltán) koji ga je značajno motivisao i postao njegov životni prijatelj i 

stručni saradnik. Komponovao je 1903. godine svoje prvo veliko delo za orkestar „Košut“, simfonijsku 

poemu koja je posvećena Lajošu Košutu, heroju Mađarske revolucije 1848. godine. Upoznao je Riharda 

Štrausa (Richard Strauss)  1902. godine u Budimpešti, a njegova muzika je snažno uticala na Bartokova 

rana dela. Kada je 1904. godine bio na selu čuo je mladu dadilju Lidi Dosa poreklom iz Transilvanije 

kako peva narodne pesme svoga kraja deci koju je čuvala. (Tallian, 1981.) Sam Bartok je isticao da je 

zapisao po njenom pevanju par melodija koje su veoma neobične i nisu ni nalik građanskim popularnim 

mađarskim pesmama. Ovo je u Bartoku izazvalo celoživotnu posvećenost proučavanju i beleženju 

folklorne muzike. Od 1907. nadalje crpeo je inspiraciju od francuskog kompozitora Kloda Debisija 

(Claude Debussy). Kasnije su dela Franca Lista (Liszt Ferenc) i modernista Igora Stravinskog (Igor 

Stravinsky) i Arnolda Šenberga (Arnold Schoenberg) takođe duboko uticala na njega. Prvi gudački 

kvartet komponovao je upravo ove 1907. godine koja je u mnogočemu predstavljala prekretnicu u 

njegovom životu i delu. Te godine je postao i profesor klavira na Kraljevskoj akademiji u Budimpešti, 

a učenici su mu bili Fric Rajner (Fritz Reiner), Đerđ Šolti (Solti György), Đerđ Šandor (Sándor György), 

Erne Balog (Balogh Ernő)i Lili Kraus (Lili Kraus), danas sve do jednog eminetni muzički umetnici 

interpretatori i dirigenti. (Stevens, 1953.) Uporedo sa predavanjem, nastavio je sa komponovanjem 

muzike. Osim velikih orkestarskih dela inspirisanih muzikom Johanesa Brahmsa (Johannes Brahms)  i 

Riharda Štrausa (Richard Strauss),komponovao je i nekoliko malih klavirskih komada koji su bili 

napisani pod uticajem narodne muzike. Zajedno sa Kodaljem putovao je 1908. godine u ruralna 

područja Mađarske radi prikupljanja i istraživanja stare mađarske narodne muzike, kao i nekih oblika 

romske muzike. Obojica su shvatili da su melodije zasnovane na pentatonskim razmerama, slične onima 

u azijskim narodnim tradicijama i ubrzo su u svojim kompozicijama usvojili elemente takve narodne 

muzike. Bartok je 1911. godine započeo svoju jedinu operu „Zamak Plavobradog“ posvećenu svojoj 

tadašnjoj supruzi Marti. Prijavio se na konkurs koji je sprovela mađarska Komisija za likovnu umetnost, 

ali na njegovo razočaranje, odbili su ga. Sledeće dve-tri godine pisao je manje, preferirajući da se 

fokusira na prikupljanje i aranžiranje narodne muzike. Sakupljao je i beležio note mađarske, slovačke, 

rumunske, bugarske, moldavske, vlaške i alžirske narodne muzike. Izbijanje Prvog svetskog rata 

prisililo ga je da prekine turneje, a vratio se komponovanju, napisavši balet „Drveni princ“ (1914–16) i 

„Gudački kvartet br. 2“ (1915–17), pod snažnim uticajem Debisija. Revidirao je partituru 1917. godine 

i napisao završetak opere „Zamak Plavobradog“ 1921. i 1922. godine napisao je dve Sonate za violinu 

koje su u strukturnom pogledu neka od njegovih najtežih dela. U sledećoj deceniji komponovao je 

“Treći i Četvrti gudački kvartet” (1927–28), “Cantata Profana” (1930), “Peti gudački kvartet” (1934), 

“Muzika za gudače, udaraljke i čelestu” (1936), “Sonata za dva klavira i udaraljke” (1937), 

“Divertimento za gudački orkestar” (1939), i “Šesti gudački kvartet” (1939). U istom periodu takođe je 

proširio svoje aktivnosti kao koncertni pijanista, svirajući u mnogim zemljama Zapadne Evrope, 

Sjedinjenim Državama i Sovjetskom Savezu. Otputovao je 1936. godine u Tursku kako bi sakupljao i 

proučavao ondašnju narodnu muziku. Tamo je radio u saradnji sa turskim kompozitorom Ahmetom 

Adnanom Sajgunom (Ahmet Adnan Saygun). Pred početak Drugog svetskog rata i sve većeg 

nacističkog terora kasnih tridesetih godina, odlučio je da napusti Mađarsku i emigrira u Sjedinjene 
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Države. Ipak, ostao je veran Mađarskoj, njenom narodu i kulturi. Nastanjen u Njujorku, postao je 

američki državljanin. U SAD-u je postavljen za asistenta na muzičkom odseku na Univerzitetu 

Kolumbija u gradu Njujorku i držao je predavanja o mađarskoj narodnoj muzici, ali i muzici drugih 

naroda iz ovog dela Evrope. To mu je pomoglo da nastavi da se bavi narodnom muzikom, posebno 

velikom zbirkom srpskih i hrvatskih narodnih pesama od kojih se veliki broj danas nalazi u centralnoj 

američkoj nacionalnoj Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu( Library of Congress in Washington DC). 

Njegovo zdravlje se pogoršalo početkom 1940. godine. Po narudžbini i uz pomoć violiniste Jožefa 

Sigetia (Szigeti József) i dirigenta Frica Rajnera (Fritz Reiner)  završio je nekoliko svojih remek dela. 

Njegov Koncert za orkestar iz 1943. godine naručio je dirigent i kontrabasista Sergej Kusevicki 

(SergejKussewitzky), koji ga je premijerno izveo sa Bostonskim simfonijskim orkestrom 1944. godine 

na oduševljenje stručne kritike u čuvenom Karnegi holu u Njujorku. Svetski poznati violinista Jehudi 

Menjuhin (Yehudi Menuhin) poručio je „Sonatu za violinu solo“, a 1945. godine Bartok je počeo da 

komponuje svoj poslednji Treći koncert za klavir i orkestar za rođendan svoje druge žene pijanistkinje 

Dite Pastori (Pásztori Ditta). Nažalost nije uspeo da ga dovrši zbog prerane smrti izazvane leukemijom. 

Umro je u Njujorku 1945. godine, a njegovi posmrtni ostaci prebačeni su u Budimpeštu, gde je priređena 

sahrana sa državnim počastima. Bartok je za sobom ostavio legat ogromnih razmera na nekoliko polja 

svoga delovanja, a samim tim ostavio je i ne malo lak zadatak istraživačima koji se opredele da 

proučavaju njegovu muziku i naučno delo na polju etnomuzikologije. 

 

3. Tretman disonance  

Posmatrajući disonancu u njenom širem pogledu, može se reći da je disonancom, odnosno 

nesaglasjem obeležen skoro čitav život Bele Bartoka u raznovrsnim svojim konotacijama. Samo 

Bartokovo detinjstvo obeleženo je disonancom jer mu je otac nenadano preminuo kada je budući 

kompozitor imao samo sedam godina, a nakon toga on će se sa majkom i sestrom uputiti u jednu vrstu 

putovanja i nestalnog boravka u raznim mestima ondašnjeg Austro-ugarskog carstva, dakle biće u 

disonanci sa prostorom. U političkom pogledu, prilike u kojima se rodio i živeo Bartok do odlaska, 

odnosno emigracije u SAD, jesu obeležene upravo tom vrstom atmosfere, ne stalnošću i ne saglasjem. 

Mađarska se skoro čitav ovaj period oporavljala od revolucije 1848. godine, a opresija koju joj je 

Austrija nametala izazivala je kod mađarskog naroda sve veći oblik otpora kroz razne sfere pa i u 

umetnosti, odnosno na prvom mestu, u muzici. Ta vrsta, tada prividno stišane opresije, osetila se i sa 

takozvanim ujedinjenjem Austrije i Ugarske u Austro-ugarsko carstvo 1867. godine sa sedištem, ne 

slučajno, u Beču. Nacionalni pokret za oživljavanje tradicionalnih vrednosti Mađarske u umetnosti, ali 

i drugim sferama javnog delovanja predvodio je upravo kompozitor i etnomuzikolog Bela Bartok kroz 

osvešćivanje naroda da ako želi da pronikne u svoje najdublje nacionalno biće mora da spozna svoju 

folklornu tradiciju koja se krije po ruralnim područjima Mađarske. (Lendvai, 1983.) Sa kolikim je žarom 

pričao o ovom pitanju najbolje svedoči pismo koje je uputio majci, a u kome ističe da: "Svaki čovek 

kada dostigne zrelost treba sebi da postavi neki cilj i da se upravlja prema njemu. Za mene, a to je nešto 

čega ću se držati čitav život u svakom pogledu i u svakoj situaciji, to je dobrobit Mađarske i mađarskog 

naroda". (Nelson, 2012.). Ovo je ostalo jedna od životnih maksima prema kojoj Bartok nije osećao 

nikakav oblik disonantnosti.  

Za Bartoka je muzička disonanca postala način da prikaže nepomirenje između društvenog i sveta 

prirode, neprirode prirode, kao i nepomirenje između ljudskog i neljudskog načina zvučanja i 

postojanja. „Moje je carstvo disonance“ Bartok je napisao u pismu Štefi Gejer (Bartok, 1981.). 

Disonanca se za Bartoka odnosila i na integraciju između folklornih i umetničkih muzičkih oblika u 

smislu da su se u njemu borili etnomuzikolog, naučnik, melograf sa kompozitorom, kreativcem, 

umetnikom. On je želeo da na pravi način predstavi mađarskoj učenoj kulturnoj javnosti i čitavom svetu 

riznicu nasleđa mađarskog seoskog folklora, ali kao kompozitor nije želeo da samo prenosi originalne 

melodije, orkestrirane na ovaj ili onaj način. U skoro svim njegovim kompozicijama, od Rapsodije za 

klavir i orkestar iz 1904. godine i Koncerta za violinu i orkestar iz 1907. godine koji nije objavljen za 

njegovog života, pa sve do njegovih dela iz kasnijeg perioda koja su po svojim idejama, rešenjima, stilu 

i konstrukciji zrelija kao što su Koncert za orkestar iz 1943. godine i Treći koncert za klavir i orkestar 

iz 1945. godine, Bartok je oklevao da jednostavno uvrsti neku tradicionalnu narodnu pesmu u izvornom 

obliku, već je korišćenjem njenih delova i karakteristika, stvarao originalna dela i verovao je da moderna 

muzika treba da dopusti da je nadvlada atmosfera koja vlada u folklornoj muzici. (Nelson, 2012.). Eliot 

Antokolec (Elliott Antokoletz) je zabeležio da je fuzija elemenata folklorne i umetničke muzike u 
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Bartokovim delima, rezultirala jednom visoko kompleksnom i sistematskom mrežom raznovrsnih 

akorada i skala. (Antokoletz, 1984.) Komentarišući ovaj postupak tako što je rekao da je određene 

harmonske sklopove dobio iz modalnih narodnih melodija Bartok je nagovestio vezu između izvora 

narodne muzike i određenih procedura koje su povezane sa serijalnom (dodekafonom) kompozicijom. 

U eseju pod nazivom „Mađarske narodne pesme“ Bartok je zabeležio da narodni oblici koji se tu nalaze 

sadrže „slobodnu primenu prekomerne kvarte i umenjene kvinte, kao i modalne akorde što dopušta 

razvijanje muzičkog stila u kojem postoje mnogi raznovrsni akordi koji u sebi sadrže najslobodniji 

mogući tretman melodike i harmonije dvanaest tonova našeg danas aktuelnog harmonskog sistema”. 

(Bartok, 1976.).  Antokolec ističe da je to „…novi koncept odnosa koji se nalazi u hromatskom 

kontinuumu, koji prosto nije u liniji sa nemačkom tradicijom atonalista, nego nudi novu, do sada 

nepoznatu sintezu folklornih i umetničkih oblika koji u sebi sadrže i distorziju samih sebe”. (Antokoletz, 

1984.) Za Bartoka, koji se nalazi u „carstvu disonance“ disonantni ne ljudski zvuci i motivi su način da 

izazove moći koje oblikuju umetnika i da odbije pomirenje između ljudskog i sveta prirode.  

Bartokova priroda govori samo jezikom disonance, kroz načine zvučanja koji se opiru pomirljivom 

zaokruženju i dominaciji tradicionalnog načina tonalnosti, sve vreme odbijajući odvajanje onoga što se 

naziva primitivna folklorna muzika i moderna umetnička muzika.  

Muzikolog Džim Semson (Jim Samson) sumira ovu dinamiku odnosa između narodne i umetničke 

muzike u Bartokovim delima: „Narodna muzika ovde nije korišćena kao posrednik romantične 

nostalgije, kao što je to bio slučaj u prvoj polovini 19. veka, niti je to neko sakupljanje narodne tradicije, 

što je karakteristično za drugu polovinu 19. veka. već je u pitanju ono što Teodor Adorno (Theodor 

Adorno)  naziva sukob između sebe i forme, a to je ono što na najbolji način karakteriše modernost i 

moderno doba. Semson ističe “…da je folklorni material i “prirodna zajednica” koju on označava, 

doveden u direktan sukob sa starim oblicima već veoma pojačanog raspada zapadno-evropske 

umetničke muzičke tradicije. S toga, Bartokov pokušaj da sintetiše ove dve veoma različite muzike je 

možda zaista iskovao novi muzički jezik, ali čineći to nije sakrio krhki karakter komponenti toga jezika” 

(Samson, 2007.). 

Dakle, Bartok disonancu posmatra i primenjuje kao označitelja jednog posebnog sveta koji obitava 

paralelno sa glavnim tokovima modernosti, a to je primitivni (ne u pežorativnom smislu), primordijalni, 

ruralni svet folklorne tradicije koja je taložena na ovim prostorima vekovima i koja vodi poreklo iz 

Azije i zemalja Srednjeg istoka čemu govori u prilog pentatonska i celostepena lestvica koja se često 

sreće u ovim napevima. Bartok je u svakom pogledu bio svestran pa i sa ove naučne strane u smislu 

komparistike, proučavajući napeve sa raznih aspekata. “Za razliku od Zoltana Kodalja, ja sam 

zainteresovan ne samo za mađarske folklorne pesme, nego za seosku muziku svih nacija. Pre rata bio 

sam u Biskri, među Arapima... s toga se može reći da sam zaokupljen sa folklornom muzikom skoro 

svih ljudi” (Laki, 1995.). 

Disonanca za Bartoka ne predstavlja samo kompoziciono-tehničko rešenje koje će na određeni način 

istaći neki lik, dramsku situaciju, ili atmosferu, nego on nju posmatra kroz njenu zvučnost i u njoj nalazi 

sve one melodije prastare mađarske, balkanske, pa i srednjo-evropske prvenstveno vokalne, ali i 

instrumentalne tradicije spojene u jedan izraz koji duboko u psihološkom pogledu prodire u samu svoju 

bit postojanja.  

Bartok niti jednu disonancu nije napisao bez određene ideje o njenoj zvučnosti, kretanju i postojanju 

u vremenu i prostoru. Dok pojedini kompozitori mogućnost korišćenja disonance primenjuju u jednom 

površnom praktično ornamentalnom pogledu, Bartok joj prilazi sa jednom ozbiljnom dozom svesnosti 

o njenoj moći i onome što može da izazove kod slušaoca. Disonanca postaje najznačajnije sredstvo za 

postizanje cilja, dok povremena primena konsonatnosti čini disonancu još značajnijom i ističe njenu 

pojavnost i suštinu. 

Bartokovu muziku, pa i samu koncepciju organizovanog haosa u njoj izazvanog perpetualnim 

disonancama koje nisu samo kompoziciono-tehnička rešenja, već imaju duboku psihološko-ontološku 

konotaciju, najbolje opisuje Šopenhauer (Arthur Schopenhauer)  govoreći o muzici u svojim 

filozofskim razmišljanjima: “Konflikt koji se u sledećem trenutku transformiše u najlepšu moguću 

harmoniju. To je rerum concordia discors (nepomirljiva pomirljivost sveta), istinska i celokupna slika 

prirode sveta koji se kreće u neograničenoj konfuziji nebrojenih oblika i održava svoje sopstvo pomoću 

konstantne destrukcije. U isto vreme, sve ljudske muke i osećanja govore iz ove muzike; tuga, veselost, 

bol, mržnja, teror, nada i nebrojene druge, a ipak, sve one postoje bez materijalnosti, samo kao duhovni 

svet bez tela.” (Schopenhauer, 1994.). 
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Govoreći o moći muzike kao najvažnijoj od svih umetnosti, onoga što u čoveku ona izaziva i njenim 

međusobno suprotnim aspektima pojavnosti u vremenu i prostoru Šopenhauer ističe: “Povezanost 

metafizičkog značaja muzike sa ovim je fizička i aritmetička osnova koja se bazira na činjenici da naše 

poimanje, odnosno, iracionalni odnos ili disonanca postaje prirodna slika onoga što se opire našoj volji 

i sa druge strane, konsonanca ili racionalni odnos se lako prilagođava našem poimanju i postaje slika 

zadovoljstva volje kao takve. Sada, pošto je racionalni i iracionalni element u brojčanom odnosu 

vibracija koje se mere u nebrojenim stepenima, nuansama, sekvencama i varijacijama, muzika ovim 

postaje materijalna i počinje da utiče na srce, odnosno volju čija je esencijalna priroda u odnosima 

zadovoljstva i nezadovoljstva, a može biti predstavljena u nebrojenim stepenima najfinijih osenčenja i 

promena.” (Schopenhauer, 1994.) 

 

3.1 Disonanca u koncepciji forme 

Još 1907. godine u svom “Prvom Koncertu za violinu i orkestar” Bartok je pokušao da oslobodi 

disonantne tonove iz opresije harmonije. U pismu Štefi Gejer Bartok je napisao: “Jednog dana tokom 

prošle nedelje odjednom sam došao do jedne neizbežne pomisli, kao da je to bio neki čarobni impuls, 

da tvoje delo može da sadrži samo dva stava. Dve slike koje su u međusobnoj suprotnosti: i to je sve. 

Sada, sam baš zapanjen kako nisam video ovu istinu ranije. Oči onoga ko posmatra su veoma retko 

otvorene”. Umesto harmonskog pomirenja, Bartok je želeo „dve slike koje su u međusobnoj 

suprotnosti“ koje ostaju neharmonizovane i ne razrešene. Može biti da je Bartoku kao uzor poslužio 

mađarski ples čardaš  (csárdás) koji je po svom karakteru brz, strastven i živahan, ali pre njega se 

tradicionalno izvodi njegov antipod, spori ples koji je za razliku od čardaša, laganog tempa i 

maestetičnog karaktera sa izraženim virtuoznim pasažima izvedenim na violini solo uz pratnju cimbala 

i drugih žičanih instrumenata.Dakle,u čardašu uočavamo dva “odseka” u kojima dolazi do izražaja 

varijacija tempa:spor (lassú)i brz (gyors).Naravno,postoje i druge varijacije tempa u čardašu:retki 

(ritka),gusti (sűrű) i trčeći (szökős) čardaš. 

  

3.2 Disonanca u koncepciji tonalitetnog organizovanja u okviru celine 

Jedan od najznačajnijih primera tretiranja disonance u pogledu koncepcije organizovanja tonaliteta 

u nekoj kompoziciji u opusu Bele Bartoka, nalazi se u njegovom jedinom muzičko-dramskom 

ostvarenju, operi “Zamak Plavobradog” u kojoj on daje nesvakidašnje polarizovano posmatranje jednog 

dramskog toka. Operu “Zamak Plavobradog” Bartok je pisao više od deset godina od 1911. do 1922. 

godine, što govori u prilog njenoj kompleksnosti, a i njegovoj samokritičnosti u pogledu organizovanja 

jednog vokalno-instrumentalnog dela sa dramskom sadržinom. Reč je o psihološko napetoj priči na 

granici horora sa erotskim konotacijama koja vodi poreklo iz 17. veka, a koju je za ovu priliku adaptirao 

libretista Bela Balaž (Balázs Béla) i koja govori o tri glavna protagonista koji se nalaze u večnoj tami, 

Plavobradi, plemić koji ima izuzetno visoko izraženu naklonost ka ženama, Judit, jedna od njegovih 

najnovijih supruga i zamak, koji je u ovoj adaptaciji priče izjednačen sa drugim protagonistima jer 

odražava pojedine osobine ljudskih likova (uzdiše, krvari, vlaži…), a ipak je samo omeđeni prostor. 

Zamak ima sedam prostorija u kojima se nalaze preminule bivše supruge Plavobradog, a sadašnja 

supruga, neznajući za ovo, pokazuje inicijativu i želi da osveži prostor starog zamka unoseći svetlost u 

njegove sobe, međutim, ispostaviće se, da je time nesvesno otvorila i dugo skrivane tajne Plavobradog, 

što je na svojevrstan način užasava. 

Bartok u ovom delu disonancu tretira na različitim nivoima. Najpre u pogledu koncepcije tonalne 

organizacije gde je večna tama zvučno prikazana kroz fis mol, a svetlost koju Judit s vremena na vreme 

unosi, prikazana je kroz tonalitet C-dura. 
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Primer br. 1: Bela Bartok, opera “Zamak Plavobradog”, Sz. 48, Prva kapija  

(početak opere, prva slika) 

                                                                                                                                                                                          

 
 

Dakle, kada se ovaj tonalni dualitet posmatra kao celina, dolazi se do zaključka da se ti tonalteti 

uodnošavaju kroz interval prekomerne kvarte C-fis i da je to onaj interval koji je u istoriji muzike poznat 

pod nazivom l’interval diabolique ili diabolus in musica, odnosno đavolski interval. Bartok je čitavu 

operu zasnovao na ovom dualitetu, odnosno disonanci koja je proizvedena zajedničkim zvučanjem ova 

dva tonaliteta koji predstavljaju večno filozofsko pitanje borbe tame i svetlosti, dobrog i lošeg, lepog i 

ružnog, onoga što je Niče (Friedrich Nietzsche)  nazvao demijurškom borbom između apolonijskog i 

dionizijskog principa. (Niče, 1960.). Erne Lendvai (Lendvai Ernő) tumačeći Bartoka na jednom mestu 

ističe: “Bartokov koncept sveta je dualan – nije ni svetao ni mračan, uvek je to sve zajedno u jednom 

neodvojivom jedinstvu, kao da je polaritet samo okvir u kojem se dramatičan ili duhovni sadržaj 

manfestuje. Bartok proiznosi dijalektički misao tame u svetlost i obrnuto, oba ova se prepliću i 

opravdavaju jedno drugo.” (Lendvai, 1983.).  
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3.3 Disonanca kao izraz afekta 

 
Primer br. 2a: Bela Bartok, opera “Zamak Plavobradog”, Sz. 48, Peta kapija 

 

 
 

U istom ovom delu opera “Zamak Plavobradog” dolazi se negde oko sredine same partiture do 

jednog važnog motiva koji obeležava u psihološkom pogledu čitavu operu, a to je motiv krvi, krvarenja, 

otvorene rane zamka kao protagonista, koji je natopljen krvlju bivših supruga Plavobradog, a njihova 

krv se nalazi svuda, po pokućstvu u njegovom enterijeru. Bartok primenjuje treman disonance u svoj 

svojoj psihološkoj pojavnosti kroz najmanji interval moguć u savremenom tonalnom sistemu zapadno-

evropske muzike, kroz interval male sekunde, što prouzrokuje izuzetno upečatljiv i neprijatan zvučni 

utisak koji izuzetno dobro oslikava psihološko stanje protagonista koji su ugledali krv i krvarenje.  
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Primer br. 2b: Johan Sebastijan Bah, “Passio secundum Johannem”,  

BWV 245, Parte prima “Herr, unser Herrscher”  

 

 
 

Slična rešenja upotrebio je i Johan Sebastian Bah u svojoj Pasiji po Jovanu kada je muzički 

podražavao bičevanje Isusa Hrista od strane Rimljana, gde opet rane, krv i krvarenje predstavljaju 

sveprisutni motiv. Ovo zvučanje dva najbliža susedna tona dobija na još većem intenzitetu kroz 

orkestraciju koju im Bartok određuje. 

 
3.4 Disonanca u pogledu metrike/ritma 

Svakako najpoznatija disonanca po kojoj je Bartok u svetu prepoznat je iregularno metričko 

organizovanje impulsa u vremenskom toku, odnosno primena ritmičkih sekvenci i modela koji nisu 

svakidašnji i primenjeni u zapadno-evropskoj muzici. Bartok i Stravinski su najznačajniji kompozitori 

s početka 20. veka koji su koristili ove modele ritmova. Za razliku od pomenutog ruskog kompozitora 

koji je nepravilne akcente koristio da bi naglasio robusnost primordijalnog i primitivnog načina 

slavljenja dolaska proleća u čuvenoj kompoziciji “Posvećenje proleća”, Bartok iregularne akcente 

koristi kao označitelj tradicije folklornog nasleđa nasuprot regularnom metru skoro čitave zapadno-
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evropske muzike, a i kako bi ukazao na prebogato nasleđe ovih ritmova kod naroda sa ovih naših 

prostora Balkana, naročito Mađara, Rumuna i Bugara. Ovi iregularni akcenti su deo jednog ritmičkog 

sistema koji se zove aksak ritam (ćopavi ritam i vodi poreklo iz Turske, ali u nekom sagledavanju još 

starijih izvora njegovo poreklo treba tražiti u Indiji jer su indijski modeli ritmičkih sistema izuzetno 

kompleksni i obiluju mnoštvom primera sa iregularnim akcentima.  

 
Primer br. 3: Bela Bartok, “Muzika za gudače, udaraljke i čelestu”, Sz. 106, I stav 

 

 
 

3.5 Klasteri kao ekstremni vid disonance 

Kada je američki kompozitor Henri Kauel (Henry Cowell) bio u Londonu 1923. godine Bartok ga 

je sticajem okolnosti čuo kako svira svoju muziku u koju su bili uvršteni zvučni klasteri. Bartok se jako 

zainteresovao za ovu novu tehniku i kasnije je pisao Henriju Kauelu  i tražio dozvolu od njega da 

upotrebi slična rešenja u svojim kompozicijama. Kauel je rekao da je taj njegov slučajni susret sa 

Bartokom bio nešto najuzbudljivije što mu se desilo u životu, jer ga je on pozvao u Pariz da demonstrira 

ovo revolucionarno tehničko rešenje Bartokovim prijateljima i kolegama Ravelu (Maurice Ravel), 

Ruselu (George Russell) i Manuelu de Falji (Manuel de Falla). Nije čudo što se Bartok interesovao za 

ovo kompoziciono tehničko rešenje, jer je ovaj vid sonornosti  predstavljao  ekstremni  oblik disonance 
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koji je izvođen najčešće u najačoj dinamici, a u njemu su se nalazili svi harmonici alikvotnog niza 

tonova i ovo je za Bartoka predstavljalo zvučni izazov kakav do tada nije imao prilike da susretne… 

Disonanca u svoj svojoj pojavnosti i čulnosti. 

 

3.6 Koncept “noćne muzike” ili disonanca kao odraz spokoja  

Ovaj, na prvi pogled, ne spojivi pojam disonance kao odraza spokoja Bartok je uveo u laganim 

stavovima višestavačnih dela. Ovaj koncept predstavlja Bartokovo poimanje prirode tokom noći, 

odnosno zvučanja sitnih insekata, kao što su svici, zrikavci, cikade, komarci i drugi... Njihovu zvučnost 

Bartok podražava uvodeći disonantna sazvučja najčešće u vidu klastera u veoma tihoj dinamici koji 

predstavljaju “zvučni tepih” po kojem će se takođe tiho kretati nekoliko kratkih melodijskih uzmaha i 

stvarati time kaleidoskop vrlo tihih zvukova koji zajedno odaju slušni utisak spokoja, saglasja sa 

prirodom. Bartok je inače sam odobrio ovaj termin “noćna muzika” nazvavši ovaj koncept po 

istoimenom stavu iz sopstvene višestavačne svite za klavir solo “Na otvorenom”. Ima više primera ovog 

načina tretiranja disonance, ali najkarakterističniji su oni iz Bartokovog Koncerta za orkestar (I stav 

Introduzione i III stav Elegia), kao i središnji odsek II stava u Trećem klavirskom koncertu.  

 

Primer br. 4a: Bela Bartok, “Concerto for Orchestra”, III stav (Elegie) 
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Primer br. 4b: Bela Bartok, “Koncert za klavir i orkestar br. 3 u E-duru”,  

Sz. 119, II stav (središnji odsek) 

 

 
 

4. Zaključak 

Proučavajući Bartokove partiture i sagledavajući konkretno njegov odnos prema disonanci kao 

muzičkom fenomenu, dolazimo do zaključka da je on primenjivao disonancu kao označitelja drugosti 

u odnosu na glavne tokove zapadnoevropske muzike i da ju je specifičnim kompoziciono-stilskim 

rešenjima uvrštavao u sve elemente svoga umetničkog izraza, melodiju, harmoniju, ritam, metar, tempo, 

formu i druge. Naime, Bartokov opus je prožet disonancama na različitim nivoima, međutim ona u 

njegovom opusu nikada nije primenjena bez određenog cilja. Bartok je kroz disonancu u ritmu, melodiji 

i metru označavao veoma bogato nasleđe ruralnog primitivnog folklora mađarskog i drugih naroda 

srednje Evrope, naročito onih sa Balkanskog poluostrva, pa je tako popularizovao  mađarske, srpske, 

slovačke i rumunske melodije, kao i bugarske, turske i rumunske ritmove. Disonanca kod Bartoka 

dobija jednu novu svežinu, s obzirom da je povezana sa folklornom tradicijom koja je, kada se sagleda 

iz više uglova, izuzetno atraktivna i privlači pažnju slušalaca upravo zbog tih kompleksnih ritmičkih 

modela i melodija koje se vraćaju jednoj ekpresionističkoj tonalnosti koja je ispunjena neverovatnim 
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nabojem, ali koja i pored te energije, ne dozvoljava samoj sebi da se uruši poput nekih drugih stilova 

koji su, s obzirom da su bili sami sebi dovoljni, propali, jer nisu imali viši cilj i opravdanje svog 

postojanja. Upravo to Bartoka čini kompozitorom čija su dela veoma atraktivna, ali su nedovoljno 

približena publici i nepravedno su zapostavljena na svetskim koncertnim scenama u odnosu na druge 

kompozitore. Osim nekoliko najznačajnijih dela, poput Koncerta za orkestar, Muzike za gudače, 

udaraljke i čelestu, nekoliko klavirskih koncerata i nekoliko ciklusa komada za klavir, njegova muzika 

nije dovoljno izvođena, pa samim tim ni bliska današnjoj publici, ali ostajemo u uverenju da Bartokovo 

vreme tek dolazi. Bartokova muzika zaslužuje da bude prepoznata i priznata kao deo nematerijalne 

kulturne baštine UNESCO-a, jer je on neko ko je svojom energijom i delom zaista bio ispred svoga 

vremena i možemo samo da žalimo što ga je opaka bolest leukemija prerano otrgla od ovog sveta jer, 

ko zna kakvu bi muziku još podario svetu. Upravo ova njegova često citirana rečenica govori u prilog 

tome da je bio svestan da će otići pre nego što se nadao: “Tužna stvar je što odlazim, a toliko toga sam 

još želeo da kažem…” 

 

 

LITERATURA 

ADORNO Teodor V, Filozofija nove muzike, Nolit, Beograd, 1968. 

ANTOKOLETZ Elliot, The Music of Bela Bartok: A Study of Tonality and Progression in      Twentieth-

Century Music, University of California Press, Berkley, New York, 1984. 

BARTOK Bela, Bela Bartok’s Letters, Faber and Faber, London, 1971. 

BARTOK Bela, Essays, ed. Benjamin Suchoff, Faber and Faber, London, 1976. 

LAKI Peter, Bartok and His World, Princeton University Press, 1995. 

LENDVAI Erno, The Workshop of Bartok and Kodaly, Editio Musica Budapest, 1983. 

NELSON David Taylor, The Father of Ethnomusicology, Musical Offerings, vol 3, no. 2., 2012. 

NIČE Fridrih, Rađanje tragedije iz duha muzike, Kultura, Beograd, 1960.  

SCHOENBERG Arnold, Style and Idea: Selected Writings, University of California Press, Berkley, 

New York, 2010. 

SCHOPENHAUER Arthur, Philosophical writings, Continuum, New York, 1994. 

STEVENS Halsey, The Life and Music of Bela Bartok, Oxford University Press, New York, 1953. 

TALLIAN Tibor, Bela Bartok, The Man and his Work, Corvina, Budapest, 1981. 

 

 

TREATMENT OF DISSONANCE IN THE WORKS OF BELA BARTOK 

 

Summary 

  The 20th century is an era of dissonance in every possible respect, especially in music. Bartok felt 

these impulses that the modern age brought with it and responded to them by creating a new paradigm 

for future generations of composers. Bartok did not write a single dissonance without a certain idea of 

its sonority, movement and existence in time and space. While some composers apply the possibility of 

using dissonance in a superficial, practically ornamental view, Bartok approaches it with a serious dose 

of awareness of its power and what it can cause in the listener. Dissonance becomes the most important 

means of achieving the goal, while the occasional application of consonance makes dissonance even 

more significant and emphasizes its appearance and essence. This paper aims to show the diverse 

spectrum of Bartok's application of this musical phenomenon. 

 
Keywords: Music, Bartok, dissonance, composition, tradition 
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Sažetak 

U radu se obrađuje pojam igre i vršnjačkog nasilja koji tematski dominiraju u dječjim romanima 

Milivoja Matošeca Posada oklopnog vlaka i Strah u Ulici lipa. U Posadi oklopnog vlaka naglasak je 

na analizi dječje igre koja je prikazana kroz tri vrste procesa: kognitivne, emocionalne i interpersonalne 

procese. Govori se i o rodnim razlikama u dječjoj igri. Vršnjačko nasilje, odnosno nasilje među djecom, 

čini glavnu tematsku okosnicu romana Strah u Ulici lipa. Nasilničko se ponašanje može klasificirati 

kao verbalno, fizičko i socijalno nasilno ponašanje, a svi se navedeni oblici mogu prepoznati u tekstu.  

 

Ključne riječi: dječja igra, Matošec, roman, strah, vršnjačko nasilje 

 

 

Uvod 

Društvene i socijalne mijene odražavaju se na književnost pa se i hrvatski dječji roman pedesetih 

godina dvadesetog stoljeća mijenja. Književnost više ne nastoji projicirati na dijete aspekte poželjnog 

ponašanja, nego se djetetu daje moć i sloboda da samo konstruira svoj kulturni i socijalni identitet. 

Razvojem pustolovnog romana dolazi do naglašavanja dimenzija napetosti i svijeta mašte kod likova, 

gdje značajno mjesto nerijetko zauzima i dječja igra kao aktivnost koju dijete samo bira. Uz igru 

nerijetko ide i vršnjačko nasilje. S tim se temama pozabavio Milivoj Matošec (1929 – 1982). Roman 

Posada oklopnog vlaka objavljen je u ranoj autorovoj fazi, u vrijeme kada uz Matošeca dječje romane 

piše i Ivan Kušan. Pedesete su godine nesumnjivo obilježene romanesknim radom spomenutih autora, 

a godina objavljivanja Kušanova romanesknog prvijenca (1956), godina je koju kao periodizacijsku 

razdjelnicu uzimaju Milan Crnković, Dubravka Težak i Stjepan Hranjec. Ta se godina određuje kao 

početak u formiranju suvremene hrvatske dječje književnost. Naime, roman je objavljen 1959. kao 

dobitni rukopis na natječaju za rukopis dječjeg romana beogradske izdavačke kuće Stožer, koji poslije 

objavljuje i druge njegove romane (objavio je četrnaest dječjih romana). Matošec stvara posebnu verziju 

kombinacije priče, dječjih avantura i znanstvene fantastike što upućuje na hibridnost njegovih romana. 

O hibridnosti se može govoriti i na planu strukture. Autor je sklon filmskom kadriranju jer je svako 

poglavlje izdvojena sekvenca te se usporedno prati nekoliko likova (Hranjec, 2006: 107-108). Bavljenje 

zakonima dramaturgije i njihovo poznavanje sigurno je Matošecu mnogo pomoglo u stvaranju 

raznolikih napetih zapleta, u vođenju radnje prema kulminaciji te prirodnom i uvjerljivom završetku 

(Zalar, 1991: 87).  

Matošecovi se romani mogu podijeliti na realistične i fantastične, ali i u dvije velike skupine s 

obzirom na pristup dječjim likovima u romanu. Prvu skupinu čine romani u kojima su likovi zamišljeni 

i oblikovani realistično (Posada oklopnog vlaka, Tiki traži neznanca, Strah u Ulici lipa), dok su u drugoj 

skupini likovi stilizirani te ih se gotovo može promatrati kao strukturne elemente ili funkcije, a ne kao 

prave književne likove (Kapetan Tornado, Admiralov otok, Tri kapetana traže blago). Dubravka Zima 

smatra da Matošec u svojim djelima donosi poetike nesporazuma i tajne (2011: 153), no on prikazuje i 

specifičan odnos između dječjih likova i likova odraslih te je važnost tog odnosa ravnopravna važnosti 

tajne kao strukturnog elementa. Odnos dijete – odrasla osoba u Matošecovom dječjem romanesknom 

opusu obilježavaju problematičan odnos djece s roditeljima s jedne strane te zadovoljavajući odnos 

djece s (muškim) odraslim likovima koji nisu roditelji s druge strane. Naglašena je veza djetinjstvo – 
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starost u kojoj su obje strane ravnopravne i u kojoj uspješna komunikacija počiva na činjenici da su 

obje generacije „iznimne“ u odnosu na društvenu zajednicu. Valja reći kako u Matošecovu dječjem 

romanesknom opusu likovi nisu prisiljeni korigirati svoje ponašanje u skladu s pravilima zajednice. 

Također se ne tematizira ili interpretira odgoj kao način uklapanja dječjih likova u društvenu zajednicu. 

Zima naglašava kako je djetinjstvo u njegovim romanima posve autonomno razdoblje, koje iako je 

podvrgnuto autoritetima, ni u kojem slučaju nije samo pripremno razdoblje za kasnije aktivno 

sudjelovanje u životu društvene zajednice (2011: 156-165).  

 

1. Igra u romanu Posada oklopnog vlaka 

Igra je aktivnost koja prelazi granice čisto biologijskog i čisto fizičkog djelovanja – smislena je 

funkcija i kao takvu ju pokušavaju objasniti znanstvene discipline. Psihologija i fiziologija nastoje ju 

opisati i utvrditi njezinu bit i značenje te uputiti na njezinu ulogu u životu ljudi (Huizinga, 1992: 9-10). 

Svaka je igra prije svega slobodna aktivnost jer igra na zapovijed zapravo više nije igra. Za razliku od 

djece, igra je odraslu čovjeku suvišna, tj. ona mu je funkcija koje se on može lako odreći, a samo ako 

izvire iz zadovoljstva, igra će postati potreba. Drugo bitno obilježje igre je to da ona počinje i u 

određenom trenutku prestaje. U tom dinamičnom procesu vlada pokret, uzdizanje i pad, mijena, određen 

redoslijed, spajanje i razlučivanje (Huizinga, 1992: 14). Započinjanje igre određeno je specifičnim 

pravilima te se može mijenjati od igranja do igranja za iste igre. Pri započinjanju igre uočavamo poziv 

na igru i podjelu uloga (Duran, 2003: 105).  

U romanu Milivoja Matošeca Posada oklopnog vlaka ne pronalazi se direktan poziv na igru, ali taj 

se poziv odnosno početak igre/pustolovine događa prijedlogom: „Ja ću uhvatiti mačku – reče netko 

vrlo sigurno i vrlo glasno.“ (Matošec, 2005: 15), a potom i početkom igre: „Znate li – uzbuđeno nastavi 

Zlatko – što je to oklopni vlak? Postoji li netko tko to zna?“ (Matošec, 2005: 25). Uz započinjanje igre 

vezano je i dijeljenje uloga pri čemu se uočavaju dva osnovna načina. Prvi se može nazvati 

neformaliziran, a drugi formaliziran. Za spomenuti roman značajan je neformaliziran način dijeljenja 

uloga – djeca se bore za željenu ulogu ili izbjegavaju neželjenu. Duran smatra kako se djeca pri tome 

koriste nekim socijalnim oblikom kao što je tučnjava, svađa ili pak socijalnim statusom u grupi (Duran, 

2003: 105). Družina Cvjetnih među sobom dijele uloge neformalno – djevojčica družine dobiva ulogu 

bolničarke: „Prepirke su glupost – umirivao ih je Zoran. – Treba potražiti oklopni vlak. Pođi i ti, Ina, 

bit ćeš bolničarka.“ (Matošec, 2005: 27). Zoran se u mnogim situacijama nameće kao vođa, bilo svojom 

dosjetljivošću ili racionalnim postupcima, bilo donošenjem odluka u ime cijele družine: – Draško ne 

može s nama. Premalen je.“ (Matošec, 2005: 28) 

Igra ima i svoju prostornu ograničenost. Johan Huizinga navodi da se svaka igra odvija unutar svog 

prostora odigravanja, svoga igrališta koje je ograđeno materijalnim ili misaonim. Unutar tog igrališta 

vlada neki poseban i bezuvjetan red pa prema tome igra jest red. Najmanje odstupanje od njega kvari 

igru, oduzima joj značaj i čini je bezvrijednom (Huizinga, 1992: 17). Igra se u romanu Posada oklopnog 

vlaka odvija u zagrebačkom predgrađu, točnije u dvjema ulicama (Cvjetnoj i Slijepoj). Matošec ulicu 

opisuje krivudavom: ,,Ulica nije potpuno ravna, ona krivuda i nitko ne može pogoditi zašto joj je to 

krivudanje potrebno''  (Matošec, 2005: 7). Krivudanje ulice upućuje na nestašnost njezinih malih 

stanovnika, djece, koja će zbog svoje radoznalosti i istraživačkog duha upasti u ozbiljnu nevolju. Igra 

u sebi sadrži i estetski faktor pa je igri tako svojstvena ljepota (Huizinga, 1992: 17). Cvjetna je ulica 

opisana kao mirna, skladna, naprosto lijepa: „Svaki prolaznik koji je u proljeće vidio teške grozdove 

jorgovana i mnogo žarkocrvenih ruža pred prozorima kuća zna da je ime ulice dobro izabrano.“ 

(Matošec, 2005: 7). Ulica je, svakako je za naglasiti, gotovo stalno mjesto Matošecove dječje proze, a 

u Strahu u Ulici lipa metaforizacijom ulica postaje subjekt u romanu (Dragun, 2010: 168).  

Hujzinga navodi da su uz igru vezani ritam i harmonija te napetost, koja zauzima iznimno važnu 

ulogu. Ta napetost pridaje igri etički sadržaj – napetost iskušava sposobnosti igrača, njegovu tjelesnu 

snagu, dovitljivost, odvažnost, ali i njegove duhovne sposobnosti jer se on, u želji da pobijedi, mora 

pokoravati dopuštenim granicama koje mu je igra propisala (1992: 15-17). Pokuša li se konkretizirati, 

može se reći kako je roman protkan upravo takvom napetošću. 

 

1.1. Procesi koji obilježavaju dječju igru u romanu  

Skupina djece iz Posade oklopnog vlaka započinje svoju pustolovinu potragom za pravim oklopnim 

vlakom što bi se prema klasifikaciji igara moglo odrediti prema tipologiji koju nudi Mira Klarin i kao 

kreativnu igru, kao igru igranja uloga te kao epistemičku (spoznajnu) igru (2017: 18-19). Primjećuje se 
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i jedna „igrovna aktivnost“ koja podrazumijeva grubost sa životinjama, onako kako takvu grubost 

opisuje Duran (primjerice vezanje limenke psima za rep, nizanje insekata na slamku). Navedeno se u 

romanu očituje kao ideja – probati mački za rep svezati limenu kutiju, ili navođenje iskustva: Svezao 

sam mojem psu za rep pravu granu, zajedno s lišćem, a on ipak nije nakon toga napadao druge pse. 

Jednostavno je sjeo i nije se htio maknuti s mjesta.“ (Matošec, 2005: 12). 

Najčešće istraživani procesi tijekom opservacije dječje igre mogu se svrstati u tri skupine: 

kognitivni, emocionalni i interpersonalni.  

 

Kognitivni procesi 

a) Organizacija – sposobnost prepričavanja priče s logičkim vremenskim slijedom i uzrocima; 

prepričavanje detalja i kompleksnosti (Klarin, 2017: 31).  

     

U Posadi oklopnog vlaka sposobnost prepričavanja i pamćenja detalja dolazi do izražaja u dva 

slučaja. Prvi je slučaj vezan za Draška, malenoog dječaka, čija je sposobnost prepričavanja priče 

znatno lošija od sposobnosti starijih dječaka iz skupine. Upravo ta nesposobnost dovodi do 

nesporazuma među likovima – odrasli od njega ne uspijevaju mnogo saznati o događajima vezanim 

uz nestanak Cvjetnih: „Ti si ih vidio? Sjećaš li se, možda, prije koliko su vremena ušli? Draško nije 

odgovorio ni riječi. Samo je gledao“ (Matošec, 2005: 188). S druge strane, stariji dječaci vrlo vješto 

i iscrpno umiju prepričavati događaje logičkim vremenskim slijedom te ih povezivati uzročno-

posljedičnom vezom. 

 
b) Simbolizam – sposobnost transformacije objekta u mentalne reprezentacije i druge objekte 

(Klarin, 2017: 31).  

 
Dječaci u romanu koriste razne predmete ili geste, primjerice gestama ruku imitiraju glas: „Žarko 

je stavio ruke pred usta kao doglasnu cijev i povikao: - Hej, vi! Prestanite! Šteta je kamenja!“ 

(Matošec, 2005: 41), ili imitiranje bacanja bombe koja je: ,,Obična prazna limenka! Htio nas je 

uplašiti!“ (Matošec, 2005: 119). Mirjana Duran navodi da se poslije 1920. godine u književnosti 

bilježe novi sadržaji simboličkih igara, pogotovo onih koje se odnose na „ratovanje grupa“ (2003: 

57). U romanu je također prisutan ratni naboj između dvaju družina (Slijepih i Cvjetnih), koji onda 

poprima zbiljsku podlogu pronalaskom pravog oklopnog vlaka. Tada djeca ratovanje grupa iz svijeta 

igre, prenose na stvarni objekt, odnosno na oklopni vlak. 

 

Emocionalni procesi 

a) Ekspresija emocija – mogućnost izražavanja ugodnih i neugodnih emocija u igri  

(Klarin, 2017: 31).  

 
Emocije koje prevladavaju u romanu zasigurno su tuga i strah, što je posve razumljivo s obzirom 

na to da likovi prolaze zaista životno opasne situacije. Emociju tuge likovi su najčešće iskazivali 

kroz plač: ,,Draško je sjeo na nedovršenu ogradu i lice podbočio dlanovima. To je položaj koji se 

Drašku najviše sviđa kad želi udobno plakati. Prvo je plakao tiho, onda je nekoliko puta glasno 

zaridao i nakon toga poluglasno jecao''  (Matošec, 2005: 30). Dok Draško plače često, stariji dječaci 

najčešće susprežu suze, no unatoč tome suze su i kod njih neizbježne: „Nikica je plakao. Ina, 

također. Zlatku su se niz lice slijevale suze kao dva nepresušena potočića.“ (Matošec, 2005: 148).  

Osim tuge, strah od smrti vrlo je čest kod obje družine (svi se likovi nađu zarobljeni i u životno 

opasnoj situaciji). Strah kulminira u onome trenutku kada vlak odjednom krene, a oni gube svaku 

nadu za preživljavanje: „Umrijet ću ovdje – prošaptao je, ne prikrivajući očaj. – Ovo nije vagon, 

već grobnica! Lijes!“ (Matošec, 2005: 133)  

 
Interpersonalni procesi  

a) Empatija – briga za druge i razumijevanje tuđeg ponašanja i osjećaja (Klarin, 2017: 31). 

 
„Kad si pošao bilo mi je najviše žao. Pomislio sam kako bih se ja osjećao na tvojem mjestu. Sigurno 

isto tako loše kao i ti sad. Zato će biti najbolje da se vratiš. Bit ću ti prijatelj.“ (Matošec, 2005: 23) 
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pokazuju da je riječ o empatiji. Rečenice nisu izolirane, u tekstu ih se nalazi još, a napose je dojmljiva 

ona koja opisuje mučenje strašnom žeđi kada Nikica zaista osjeća empatiju prema mlađoj sestri: „Nikica 

je sažalno gledao sestru i, da je postojala kap vode u tom ukletom vagonu, on bi je sigurno dao Ini.“ 

(Matošec, 2005: 165). 

 
b) Interpersonalne sheme/ stvaranje reprezentacije odnosa ja – odrasli i razlikovanje ja – drugi, 

razvoj povjerenja u druge (Klarin, 2017: 31).  

 
Matošec je u svojemu romanu veoma naglašeno ocrtao odnos djece i odraslih. Djeca u starom ujaku 

Simonu pronalaze prijatelja i osobu od povjerenja. Osim odnosa djece sa Simonom, prikazan je i odnos 

Draška i njegove majke, odnos koji je obilježen dvjema krajnostima: s jedne strane majčinim 

autoritetom, koji se ne može osporiti niti ugroziti dječakovim neposluhom, a koji rezultira majčinom 

emocionalnom ucjenom dječaka ako se ne podvrgne autoritetu: „Ti si vrlo zao mali dječak – rekla je 

hladno. – Osim toga, i ne žališ zbog onoga što si učinio. Ovoga puta ti zaista ne mogu oprostiti.“ 

(Matošec, 2005: 50). S druge strane javlja se odsutnost volje da se na dječakovo ponašanje utječe 

ostalim, neautoritarnim sredstvima poput razgovora ili upoznavanja sa složenim lancem uzroka i 

posljedica određenih postupaka. Naime, dječakova pogreška sankcionira se majčinim ignoriranjem 

dječaka (Zima, 2011: 163). Unatoč tome, ona voli svoje dijete i ne bi mogla podnijeti da se Drašku 

dogodi nešto loše: „Netko ga je glasno dozivao, a onda se iz skupine izdvojila jedna žena i potrčala 

prema njemu. Bila je to majka. Sve je to postalo je Drašku još neugodnije. Kad je majka dotrčala do 

njega, vidio je da plače. Nije rekla baš ništa. Jednostavno ga je podignula sa zemlje i čvrsto privila uza 

se.“ (Matošec, 2005: 168). Draško u majci ipak pronalazi sigurno utočište i zaštitu, ističući 

najsigurnijim skloništem svoju kuću u kojoj može potražiti majčinu zaštitu. 

 

1.2. Rodne razlike u dječjoj igri 

Nesumnjivo je da su djevojčice više socijalno orijentirane od dječaka, dok su dječaci skloniji grubljim 

i kompetitivnim aktivnostima (Klarin, 2017: 35). Preferirajući grublje igre, dječaci iz romana Posada 

oklopnog vlaka postaju otporni na djetinjstvo provedeno na ulici: „Čitatelju možda izgleda čudno što 

se odmah i bez razmišljanja može pogoditi kome pripada jedna bosa, smeđa noga. Tako smeđa, kao što 

su sve dječačke noge u Cvjetnoj ulici.“ (Matošec, 2005: 9). Nasuprot opisu dječačkih nogu, Matošec 

opisuje nježnost nogu djevojčice: „Ina nikada ne hoda bosa jer joj šljunak bode tabane koji su vrlo 

nježni i neotporni'' (Matošec, 2005: 9) te ruganje dječaka s tabanima pokrivenim debelom kožom 

tvrdom poput oklopa na leđima nilskog krokodila.        

Djevojčicu Inu dječaci primaju u svoje društvo dodjeljujući joj ulogu bolničarke: ,,Muški je posao 

uzeti oružje, otići u rat, a djevojčica se treba brinuti o ranjenicima (Matošec, 2005: 39). U raznim 

nestašnim pothvatima družine Ina pokušava spriječiti dječake pa tako i u prethodno spomenutom 

mučenju životinja postaje glas razuma. Vojnički nastrojenim dječacima Matošec suprotstavlja lik 

djevojčice na način da detaljističkim opisom Ininih cipela ističe njihovu jarkocrvenu boju: Često je 

bacala vrlo zabrinute poglede na svoju jarkocrvenu obuću uz koju je nemilosrdno prianjala siva patina 

ulične prašine“ (Matošec, 2005: 38). 

 

1.3. Aktivnosti izazivanja u dječjoj igri 

  Postoje brojni načini na koje djeca igrovno izražavaju svoje osjećaje agresije. Neke od tih 

ekspresija poprimaju stereotipnu formu i postaju dio grupnog običaja. One time postaju legitiman 

predmet folklorističkih proučavanja. Neki od takvih aktivnosti su tjelesni i verbalni trikovi, trikovi 

inicijacije, izazivačke pjesmice, ekspresije izazivanja, lukavi odgovori, lukave izreke i prostaštva 

(Sutton-Smith prema Duran, 2003: 65). Dječaci iz romana Posada oklopnog vlaka koriste se verbalnom 

ekspresijom, odnosno izazivačkom pjesmicom koju upućuju ujaku Simonu: „Svi dječaci iz Cvjetne, i 

oni iz Slijepe ulice uvijek su vrebali na njega i rugali mu se ako u blizini nije bilo nikoga odraslog. 

Znali su da ih Simon neće tužiti roditeljima i da ih ne može uhvatiti ako se naljuti. Netko je čak izmislio 

i pjesmicu kojom su ga najradije pratili: Simon grbu nosi, njome se ponosi, veseli se, Simone, zbog 

svoje grbe!“ (Matošec, 2005: 55) 
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Podrugljivo obraćanje također je vrlo prisutno među likovima:  

 

„Tko bi rekao! - podrugljivo će Žarko. – To je mnogo više nego što sam od tebe očekivao!“  

(Matošec, 2005: 10)  

„Tužibaba! – prezirno dobaci Nikica.“ (Matošec, 2005: 11)  

„Naginjalo! – dobaci mu Nikica.“ (Matošec, 2005: 210)  

„Ne pleši ovuda! – okosi se na nju, udarajući ramenom o vrata. – Plesačica!“ (Matošec, 2005: 197)  

 

2. Vršnjačko nasilje u romanu Strah u Ulici lipa  

Nasilje među djecom pojava je koja se sustavno proučava u školskom kontekstu od sedamdesetih 

godina prošlog stoljeća, navode Kraljic Babić i Vejmelka, a apostrofiraju kako se sve do kraja šezdesetih 

i početaka sedamdesetih godina nasilje među djecom smatralo sastavnim dijelom ljudskog razvoja i 

razdoblja djetinjstva. Nadalje, ističu da do promjene u stavu prema nasilju među djecom dolazi 1972. 

godine kada švedski liječnik Heinemann bilježi svoja opažanja o nasilju unutar skupine djece. Tematika 

tako postaje značajna u javnom i znanstvenom prostoru, kod nas u zadnjih desetak godina, a u svijetu 

od devedesetih godina prošloga stoljeća (Kraljic Babić i Vejmelka, 2015). Kada se govori o nasilju i 

agresiji koje vrše djeca treba naglasiti kako se takvo ponašanje svrstava u društveno neprihvatljivo 

ponašanje. Ono se može odrediti i kao antisocijalna pojava. Sigmund Freud bavio se pitanjem agresije, 

odakle potječe i kako se manifestira kod pojedinaca. Kako bismo se riješili napetosti, svoju agresiju 

izbacujemo van prema drugima, a ako je ta agresija usmjerena prema nama samima ona vodi u 

samokritičnost i depresiju. Agresija usmjerena prema van vodi u ljutnju, bijes i mržnju (Gregurek, 

2014). Po načinu izražavanja agresivni postupci prema vršnjacima mogu biti direktni ili otvoreni, a 

dijele se na fizičke (udaranje, uništavanje stvari) i verbalne (vikanje, nazivanje pogrdnim imenima, 

prijetnje i sl.). S druge strane, ti postupci mogu biti indirektni ili prikriveni agresivni postupci kojima je 

cilj namjerno nanošenje štete ili boli drugima, a da pritom agresor ne bude primijećen čime se izbjegava 

moguća osveta i socijalna osuda (Sokač, 2014 prema Björkqvist i sur., 1992.; Gentile i sur, 2003.). 

Društveno neprihvatljivo ponašanje nije uvijek usmjereno na namjerno nanošenje ozljeda ili štete pa je 

važno istaknuti intencionalnost ponašanja. U psihologiji se nalazi distinkcija između instrumentalnoga 

antisocijalnog ponašanja kojim se može nanijeti šteta ili povreda osobi, pri čemu čin nije bio namjeran, 

i hostilnoga neprijateljskog ponašanja kojemu je cilj namjerno izazivanje boli ili ozljede. Pretpostavlja 

se da je instrumentalno i fizički agresivno ponašanje češće u mlađe djece, a verbalno i neprijateljsko 

smatra se karakterističnim za školsku dob (Zloković, 2004).  

U romanu Strah u Ulici lipa (1968), upravo je prisutno hostilno neprijateljsko ponašanje, odnosno 

prisutno je verbalno agresivno ponašanje više nego fizičko. Na početku se romana, osim što nas uvodi 

u samu ulicu, to odmah pokazuje: ,,Takve vas volim! — pohvali ih Mungos. — Došao sam ovamo kao 

prijatelj i ne želim da se prema meni neprijateljski ponašate'' (Matošec, 1997: 9). Vidljiva je 

kontradiktornost njegovih riječi i ponašanja prema djeci iz Ulice lipa jer se prema njima ophodi vrlo 

agresivno i neprijateljski. Već u prvim njegovim rečenicama i gestama može se iščitati hostilno 

neprijateljsko ponašanje prema dječaku Šapici: ,,Mungos ga ošine hladnim pogledom. Pogled je bio 

toliko hladan, da je sasvim umjesno pitanje, odakle uopće takav leden pogled u jednom toplom 

lipanjskom danu. Šapicu zazebe oko srca. Postade mu još hladnije kad Mungos reče: ,,Ti si, mali, silno 

pametan! Tako silno pametan da se ne bi smio mnogo služiti tom svojom mudrom glavom. Istrošit će se 

prije vremena. I što ćeš tada!'' (Matošec, 1997: 9).  

Vršnjačko nasilje najčešće se dijeli u dva glavna oblika: tjelesno i verbalno. Tjelesno nasilje 

najuočljiviji je oblik te podrazumijeva udaranje, guranje, štipanje i sl. Verbalno nasilništvo najčešće 

prati tjelesno, a podrazumijeva vrijeđanje, širenje glasina i stalno zadirkivanje (Sesar, 2011). Postoji 

razlika između tjelesne ili očevidne agresije i relacijske agresije. Relacijska agresija odnosi se na 

povređivanje drugih kroz svrhovitu manipulaciju i oštećivanje odnosa, dok je tjelesna agresija 

definirana u skladu s neskrivenim aktivnostima, kao što su udaranje i guranje (Sesar, 2011 prema Crick 

i Grotpeter, 1995). 

Matošec donosi fizički okršaj: ,,Mungos ga je gurnuo natrag na ogradu. Veslonožac se svalio na 

topli kamen i nije se usudio pogledati nikoga od prijatelja. Veslonožac je doživio težak poraz. Možda 

najteži u svom životu'' (Matošec, 1997: 12). Za razliku od ovakve izravne tjelesne agresije, Matošec 

pokazuje karakteristike i relacijske agresije: ,,Došljak je stegao šake i pogledao Praporca. ,,Uhvati ga 

za desnu ruku!'' — zapovjedio je oštro. — ,,A ako ne poslušam?'' — neodlučno upita Praporac. — ,,Ja 
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znam da ćeš poslušati!'' — nasmiješi mu se Mungos. Zatim pogleda Veslonošca, pa reče: — ,,I on će ti 

pomoći. Samo, ne žurite! Dajte poštaru vremena da razmisli. Kad zaključim da je razmišljao suviše 

dugo, ja ću vam kazati. Dakle, poštaru, razmišljaj'' (Matošec, 1997: 14) te verbalne agresije: ,,Poštar 

je razmislio! — veselo zaključi Mungos. — Poštar je pametniji nego što izgleda! Dakle, poći ćemo, 

našalit ćemo se. A vi ostali, ne mičite se odavde! Želim vas vidjeti ovdje kad se vratim. Inače, jao vama! 

(Matošec, 1997: 15).  

Osim verbalnog i tjelesnog nasilja, mogu se izdvojiti i četiri podvrste nasilnog ponašanja: 

emocionalno nasilništvo, ignoriranje, kulturalno nasilništvo koje podrazumijeva vrijeđanje na 

nacionalnoj, religijskoj i rasnoj osnovi, i posljednje, ekonomsko nasilništvo koje uključuje krađu i 

iznuđivanje novca (Sesar, 2011 prema Bilić i Karlović, 2004). Ovdje valja spomenuti ekonomsko 

nasilništvo (Mungos od Šapice iznuđuje novac) što potvrđuje sljedeći citat: ,,Prišao je kuhinjskom 

ormaru i uzeo kutijicu u kojoj je čuvao novac. Uplašio se da će Mungos uzeti sav novac iz kutijice. 

Pogledao ga ispod oka, ali se Mungos nije micao. Igrao se srećkom i kao da ga nije zanimalo što Šapica 

radi. U kutijici nije bilo mnogo novaca. Šest dinara i nešto sitniša. Ušteda cijele jedne godine! Šapica 

odvoji četiri crvene novčanice, stavi kutiju na ormar i pruži novac Mungosu'' (Matošec, 1997: 22). 

U brojnim radovima istraživan je također i utjecaj spola na manifestiranje različitih skupina rizičnog 

ponašanja. Pokazano je da su mladi muškog spola skloniji pretežito aktivnim oblicima ponašanja kao 

što su delinkventno i agresivno ponašanje (Sokač, 2014 prema Fagan i sur., 2001; Scales, 1999; 

BuljanFlander i sur. 2007; Žižak i Jeđud, 2005; Ciairano i sur., 2009; Mihić i Bašić, 2008; Novak i 

Bašić, 2008; Lebedina-Manzoni, 2005 i dr.), dok su djevojke u adolescenciji sklonije pretežito pasivnim 

oblicima ponašanja (Sokač, 2014 prema Glavina i Keresteš, 2007; prema Novak i Bašić, 2008). U 

romanu se pojavljuje lik djevojčice Latice koja se među dječacima ističe time što ne prakticira direktno 

i aktivno agresivno ponašanje, nego svojim riječima izražava svoje nezadovoljstvo Mungosovim 

ponašanjem: ,,A ja neću — oštro reče Latica. — Meni se ti, Mungose, nimalo ne sviđaš. Želim da odeš 

iz Ulice lipa i da se nikada više u nju ne vratiš.” (Matošec, 1997: 26). Takav oblik nasilništva naziva 

se nasilništvo kroz odnose. Ovaj oblik najteže je otkriti s pozicije promatrača. Nasilništvo kroz odnose 

može se koristiti da se otuđi ili odbaci vršnjak ili da se prijateljstvo namjerno prekine. Osim toga, može 

uključivati i suptilne geste kao što su agresivni pogledi, okretanje očima, uzdasi, mrštenja, 

podsmjehivanja i neprijateljski govor tijela (Coloroso, 2004). Latica u nekoliko navrata upućuje 

Mugosu mrke poglede te se i podsmjehuje: ,,Latica se i protiv volje nasmijala. Bilo je zaista smiješno 

sresti čovjeka koji ne zna tko je Alkibijad i gdje se nalazi njegov podrum.'' (Matošec, 1997: 27). 

 

2.1. Uzroci nasilničkog ponašanja 

Mnogi, oni koji se bave nasiljem među djecom, tvrde kako ne postoji jednostavan i jednoznačan 

odgovor na pitanje zašto se dijete počinje nasilno ponašati. Među mnoštvom mogućih razloga, osobine 

obitelji i djeteta, kao i osobine škole glavni su čimbenici. koji mogu utjecati na pojavu ili sprečavanje 

nasilja. Karlović (2006) navodi kako je za zdrav razvoj djeteta vrlo važno iskustvo u obitelji. Naime 

nedostatak pažnje i topline, svjedočenje nasilnom ponašanju kod kuće te popustljivi roditelji vrlo su 

rizični faktori za razvoj nasilničkog ponašanja djece. Osim odnosa u obitelji na pojavu nasilničkog 

ponašanja kod djeteta mogu utjecati i individualne osobine. Djeca koja su temperamentna, impulzivna, 

imaju višak energije, nemaju strpljenja te koja često za stresne situacije nalaze brza ''rješenja'' podložnija 

su nasilničkom ponašanju. Takvu djecu okolina često zna etiketirati kao zločestu pa se ona na koncu i 

počinju ponašati u skladu s tim. Škola kao treći čimbenik vrlo je važna za pojavu nasilničkog ponašanja. 

Nedostatak bliskosti, osjećaja prihvaćenosti svih učenika te uzajamnog poštovanja između nastavnika i 

učenika, mogu dovesti do nasilničkog ponašanja u školi ili izvan nje (Karlović, 2006).  

 

2.2. Mungos Nevada – nasilnik i/ili žrtva? 

Neosporno je kako je Matošec kroz lik Mungosa ocrtao figuru nasilnika i donio ozbiljnu pedagošku 

temu nasilja među djecom. Zanimljivo bi bilo postaviti pitanja zašto se dječak tako ponaša, što ga je na 

to potaknulo, što je okidač njegova agresivna ponašanja? Odgovori na ova pitanja samo su djelomice 

natuknuti pri raspletu radnje romana, uvidom u probleme u obitelji i školi s kojim se Mungos ne zna 

nositi. Na tragu toga pokušati nam je razlučiti u kojoj je mjeri Mungos nastupio kao nasilnik, a koliko 

kao žrtva. 

Ne postoji univerzalni opis ili ,,osobna karta'' prema kojoj se može identificirati nasilnika. Coloroso 

(2004) u svojoj knjizi Nasilnik, žrtva i promatrač govori kako nasilnici postoje u svim veličinama i 
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oblicima, odnosno da nasilnika ne možemo uvijek prepoznati prema tome kako izgleda, ali ga se itekako 

može izdvojiti na temelju toga kako se ponaša. To ponašanje uključuje potrebu da stalno moraju osjećati 

kontrolu i moć nad drugima te nemaju suosjećanja za žrtve. Također su prkosni, sukobljavaju se s 

odraslim osobama, antisocijalni su i skloni kršenju školskih pravila (Karlović, 2005). Nasilnici često 

imaju svoje uloge koje ponekad preuzimaju iz filmova koje gledaju, igara koje igraju ili čak preuzimaju 

obrasce ponašanja od svojih vršnjaka. Na početku romana tako se doznaje kako Mungos izgleda – 

dugonogi dječak veći od ostalih, odjeven u sive traperice i nekada čistu majicu. Taj dio opisan je vrlo 

kratko, dok je puno detaljnije opisan njegov hod, stav, govor tijela. ,,Koraci su mu bili dugi, bili su meki 

i bili su tihi. Ako netko po hodu prosuđuje čovjeka, morao bi sada zaključiti: odlučan, oprezan, spretan'' 

(Matošec, 1997: 6). Nadalje, nadimak koji si je dječak nadjenuo, Mungos Nevada, pristaje njegovu 

ponašanju i nosi sa sobom razbojnički prizvuk. Mungos u Ulicu lipa dolazi vrlo samouvjereno, ali taj 

njegov dolazak Matošec ironijski opisuje: ,,Ima na svijetu takvih krivonogih ljudi. To su obično oni koji 

mnogo jašu. Oni koji i dane i noći provode u sedlu. Sedlo je možda dobra stvar, ali je sigurno da će 

vremenom iskriviti i najravnije noge.'' (Matošec, 1997: 6). Matošec ironijski opisuje njegovu pojavu jer 

je dječak vjerojatno gledao vestern filmove te se poistovjećivao s kaubojima.  

Mungos kao nasilnik nosi četiri karakteristike nasilništva, odnosno njegovo ponašanje sadržava ova 

četiri elementa: nesrazmjer moći, namjeru da povrijedi, prijetnju daljnjom agresijom i prestravljenost 

(Coloroso, 2004). Nesrazmjer moći očituje se u tome što je Mungos veći, jači i verbalno kompetentniji 

od ostale djece. Vrlo dobro manipulira i zna kako dobiti ono što želi. Postavlja se iznad ostalih i osjeća 

se superiornije, kako fizički tako i intelektualno, što potvrđuje sljedeće: ,,Kad sam pitao za poštara, 

nisam mislio poštara koji raznosi pisma. Ako me niste shvatili, onda zaista ne trebate biti osobito 

ponosni. Htio sam saznati koji među vama služi ostalima za razonodu? Kome podvaljujete, koga šaljete 

da izvrši smiješne zapovijedi? Ukratko, s kime se najradije šalite i tko najlakše nasjeda vašim šalama. 

Za takvog sam poštara pitao.'' (Matošec, 1997: 12). Kako bi dodatno naglasio svoj autoritet i nadmoć 

Šapicu oslovljava sa sine: ,,Samo ti plači, sine! Važno je da sam saznao kako te zovu prijatelji iz Ulice 

lipa. Nije loš nadimak! Šapica! Hajde, Šapice, vodi me!'' (Matošec, 1997: 13). Nadalje, snažna je i 

njegova namjera povrijediti i nanijeti emocionalnu i/ili fizičku bol, a pri tomu je vidljiv i užitak. Kako 

djeca reagiraju? Naprosto se javlja prestravljenost, Coloroso navodi da se strava koja se javlja u srcima 

djece koja su mete nije samo sredstvo za postizanje cilja, ona je sam cilj (2004: 34).  

U literaturi stoji da se nasilnik koji teži u drugima izazvati strah ne rađa kao takav, nego na njega 

osim urođenog temperamenta djeluju i okolinski utjecaji kao što su obiteljska atmosfera, školski život, 

zajednica i kultura. Iz toga proizlazi da nasilnici uče kako biti nasilnici (Coloroso, 2004). Autorica 

nadalje klasificira nasilnike u sedam tipova: samouvjereni nasilnik, socijalni nasilnik, potpuno 

oboružani nasilnik, hiperaktivni nasilnik, nasilnik žrtva, grupa nasilnika i banda nasilnika. Od ovih 

sedam tipova izdvojiti je tip nasilnika žrtve, kojemu pripada Mungos. Nasilnik žrtva istovremeno je i 

meta i nasilnik, odnosno on je žrtva nasilja ili zlostavljanja odraslih ili starije djece. Takav nasilnik onda 

sam čini nasilje kako bi prestao osjećati bespomoćnost i samoprijezir, a napada one koji su ga povrijedili 

te manje i slabije žrtve. Kada se govori o Mungosu kao potencijalnoj žrtvi onda se misli na njegov 

odnos s roditeljima i nastavnicima. Nakon otkrivanja osjećaja u vezi s roditeljima, Mungos govori i o 

tome kako ne može naći prijatelje u svojoj ulici: ,,Jednom, tek što smo doselili, zaustavili su me pred 

kućom. »Imaš li neko ime?«, pitao me jedan od njih. »Sigurno ima«, smijao se drugi. A mene je naljutilo 

što mi se rugaju, pa sam jednostavno prošao kraj njih.'' (Matošec, 1997: 121). Djeca koja čine nasilje 

imaju poteškoće s procesiranjem socijalnih informacija te često tuđe ponašanje interpretiraju kao 

neprijateljsko čak i kada nije tako (Bilić, Buljan Flander i Hrpka, 2012). Mungos podsmjehivanje shvaća 

kao ruganje i odbijanje, to ga ljuti i potiče da nasilnim putem stekne prijatelje među djecom u Ulici lipa. 

U odnosu na nastavnike, iako je u romanu taj odnos samo natuknut, on je itekako važan signal i 

potencijalni odgovor na pitanje zašto se dijete počinje nasilnički ponašati. Djeca koja imaju negativne 

odnose s nastavnicima nerijetko takvo ponašanje prenose i u odnose sa svojim vršnjacima. Nastavnici 

obično imaju više negativnih interakcija s djecom koja imaju eksternalizirane probleme nego s drugim 

učenicima jer ih češće moraju opominjati ili se uplitati u njihove odnose s vršnjacima. Takvi nasilni 

učenici općenito imaju doživljaj da se nastavnici prema njima nepravedno odnose (Bilić, 2018). Svi ti 

okolinski čimbenici negativno utječu na protagonistovo ponašanje, odnosno potiču na agresiju. Djeca 

koja se nasilnički ponašaju naizgled se čine superiornima, ali to je često maska kojom prikrivaju duboku 

bol i osjećaj neprilagođenosti. Takva djeca smatraju da imaju za pravo povrijediti drugoga, no zapravo 

je to samo izgovor kako bi se osjećali bolje kroz omalovažavanje drugog, smatra Coloroso (2004). 
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Zaključak 

Može se zaključiti da je Matošec vješto pristupio prikazivanju fenomena dječje igre u Posadi 

oklopnog vlaka što se moglo pratiti na tri razine psiholoških procesa: na kognitivnoj, emocionalnoj i 

interpersonalnoj razini. Na kognitivnoj razini dominira organizacija, odnosno sposobnost prepričavanja 

priče te simbolična igra. Upravo tu komponentu sposobnosti autor upotrebljava za stvaranje uzbudljivog 

zapleta priče i za konstrukciju nesporazuma ili zagonetke. Uz to, naglašava se važnost simboličke igre 

kroz koju djeca ponajprije razvijaju i iskazuju svoju kreativnost i maštu. Na emocionalnoj razini 

Matošec, sukladno žanru romana, u fokus stavlja strah kao dominantnu emociju koja zaokuplja likove. 

Strah stvara i svojevrsnu ozbiljnost koja također proizlazi iz svakodnevne dječje igre i pustolovine. 

Kada se govori o interpersonalnoj razini do izražaja dolaze dva glavna odnosa: odnos među djecom i 

odnos između djece i odraslih. Dječji se odnos donosi kroz žive dijaloge obojene dječjim jezikom, 

zadirkivanjima i humorom, a odnos prema starijima odaje povezanost djece i odraslih (koji, i u igri, na 

neki način trebaju jedni druge).  

Matošec vješto pristupa i prikazivanju fenomena vršnjačkog nasilja. Vršnjačko nasilje najčešće se 

dijeli u dva glavna oblika: tjelesno i verbalno prisutno u romanu Strah u Ulici lipa. Može se pratiti i 

neki od sedam tipova nasilnika: samouvjereni nasilnik, socijalni nasilnik, potpuno oboružani nasilnik, 

hiperaktivni nasilnik, nasilnik žrtva, grupa nasilnika i banda nasilnika (konkretno pratimo tip nasilnik 

žrtva) što pokazuje da Matošec studiozno gradi priču o vršnjačkom nasilju i to u vrijeme kada je tema 

prilično negovorena. 
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PLAY AND VIOLENCE IN MILIVOJ MATOŠEC’S NOVELS 

 

Summary 

The paper will analyze the notion of play and peer violence that thematically dominate in Milivoj 

Matošec’s children’s novels The Armored Train Crew and Fear in Linden Street. In The Armored Train 

Crew, the emphasis is on the analysis of children’s play, which is presented through three types of 

processes: cognitive, emotional and interpersonal processes. Gender differences in children’s play are 

also discussed. Peer violence, i.e., violence among children, is the main thematic backbone of the novel 

Fear in Linden Street. Violent behavior can be classified as verbal, physical, and socially violent 

behavior, and all of these forms can be identified in the text. 

 

Keywords: children’s play, Matošec, novel, fear, peer violence 
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Összefoglaló  

A kritikai turizmuskutatás az elmúlt évtizedekben számos elméleti modellel mutatott rá, hogyan hat 

a turizmusipar a helyi kultúrára és örökségre, a turistára vagy épp a kettőjük közötti kapcsolatra. A 

következőkben a kulturális involúció és a kulturális erózió fogalmainak kritikai turizmuskutatási 

alkalmazásait mutatom be, arra hívva fel a figyelmet, hogy a turizmusipar lokális kultúrára gyakorolt 

hatásáról szóló értékelések végső soron az értékelést végző laikusok vagy kutatók kultúráról vallott 

nézeteit, a kultúra fogalmáról szóló vitában elfoglalt álláspontjait tükrözik. 

 

Kulcsszavak: Kulturális involúció, kulturális erózió, turizmus, fesztiválok, helyi kultúra 

 

 

1. Imázsépítés a helyi kulturális örökségből 

Az 1990-es évek Magyarországán sajátos jelenséget figyelhettünk meg: a helyi közösségek 

összetetten reagáltak a szocialista korszak központosított kormányzatának kényelméből és 

kilátástalanságából való kiszabadulásra. Nemcsak életkörülményeik javítására törekednek, de a vidéki 

lakosság elvándorlásával, illetve a későmodernitás individualizmusával egyszerre szembesülve egyes 

innovatív településvezetők, helyi értelmiségeik szimbolikus síkon is igyekeznek megfogalmazni, 

definiálni településüket. E menedzselt önkép építését számos helyen valamilyen marginális egyediség 

szorgos keresésével, megtalálásával és felemelésével érték el. A keresett identitáselemet rituális 

formában, fesztiválokon, ünnepeken, falunapokon definiálták és állították színpadra az adott 

közösségek vezetői.  

A legötletesebb helyi ünnepek nagyon gyorsan egy újabb funkciót is elkezdtek betölteni: 

látványosságot szolgáltattak a turistáknak. Rövidesen a média is felfigyelt ezekre a szervezett 

eseményekre, és e fesztiválok egyre gyakrabban kerültek be hír- és magazinműsorokba. Ezekben a 

mediális reprezentációkban a fesztiválokon színpadra állított kulturális elem eredetisége, helyi 

kötődése, örökség volta és emiatt megtekintésre érdemessége mellett érveltek a szervezők (a helyi 

politikai és kulturális elit) mellett önjelölt helyi ’kultúrakutatók’. Ugyan a helyi ötletgazdák igyekeztek 

gondosan feltárni és interpretálni egy-egy helyi ünnep lehetséges lokális hátterét, ’hagyományalapját’, 

mégis gyakran viszonylag rövid kutakodás elegendő ahhoz, hogy előtérbe kerüljenek más okok is, 

amelyek e rendezvények létét magyarázhatták. A rendszerváltás után elsőként létrehozott fesztiválok 

napjainkra helyi tradíciónak számítanak és így eredetiségük érzetét immáron önnön ismétlődő létükkel 

biztosítani tudják. E korán induló fesztiválok, ha nem is hoztak minden esetben gyors gazdasági sikert 

az egyes településeknek, a települési imázs és identitás kommunikálásának kiemelkedően fontos és 

hasznos eszközei lettek.  

Az ezredforduló óta több magyarországi helyszínen volt szerencsém etnográfiai terepkutatást 

végezni helyi fesztiválokon, népünnepélyeken (Pusztai 2003, 2007, 2018). A jelenségek antropológiai, 

kritikai turizmuskutatási értelmezése megkívánta bizonyos elméleti keretek tisztázását (Pusztai 2009, 

2010, 2016). Ezek nyomán világossá vált, hogy a rurális fesztiválok elterjedése messze több, mint 

aminek a rendszerváltás utáni fesztiválteremtési lázban tűnt. A helyi fesztiválok felfutása és sikere 
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összefonódott olyan nagyobb változásokkal, amelyek alól az 1990-es évek Magyarországa sem tudta 

magát kivonni. A globalizáció által egyre inkább megérintett lokalitások és helyi kultúrák kétségkívül 

önmaguk újraértelmezésére kényszerültek. Európai szerepük megértéséhez 2008-tól többször nyílt 

lehetőségem finn és skót fesztiválokon terepkutatást folytatni (Pusztai 2017, 2020). A nemzetközi 

párhuzamok vizsgálata nyomán világossá vált, hogy a kutatott jelenségek hátterében végső soron 

településfejlesztési szándék áll. A lokális egyediség, amely jó nyersanyag a média számára és vonzó 

attrakció a turistának olyan szimbolikus erőforrást biztosíthatott egy-egy településnek, amely a 

legsikeresebb esetekben egy-egy település túléléséhez is hozzájárulhatott. Ez érthetővé teszi, miért is 

beszélhetünk a kutatott jelenségek, a helyi fesztiválok kapcsán tulajdonképpen lokalitások termeléséről. 

 

2. A rurális fesztiválok típusai 

A helyi kultúra részének tartott bizonyos kulturális elemek fesztivalizációs eljárásokon keresztüli 

felemelése rendkívül elterjedt Európában. Megfigyeléseim szerint ezek döntően turizmusfejlesztési 

vagy imázsépítési akciók, amelyek végső célja az adott hely, lokalitás gazdasági sikerességének 

elősegítése minimális erőforrások használatával. Miközben céljait, szerveződését, diskurzusát és 

médiareprezentációját tekintve hasonló folyamatokat érhetünk tetten szerte Európában, az ezek 

középpontjában álló helyi kulturális elem helye, szerepe, eredete és kötődése rendkívül eltérő lehet. 

Vizsgálataim szerint négy átfogó kategóriába sorolhatjuk ezeket:  

1) az adott lokalitáshoz közismerten kapcsolódó nyersanyag, gazdasági tevékenység vagy helyi 

kulturális örökség;  

2) eltűnt vagy eltűnő helyi kulturális elem;  

3) autentikusnak feltüntetett vagy kitalált voltát nem tagadó megalkotott hagyomány;  

4) nyilvánvaló helyzetkomikumra, groteszk részletre, véletlen formai egybeesésre alapozó jelenség. 

 
1) A középpontba állított kulturális elemek kötődhetnek nagyon nyilvánvalóan és világosan, már-

már sztereotipikusan az adott helyhez. Ilyenek a helyi termesztési hagyománnyal bíró termények vagy 

állattenyésztési tradíciók. Előfordulhat, hogy ezekre már korábban ipar is épült, amely esetben az adott 

hellyel kapcsolatban már korábban is professzionális (például élelmiszeripari) imázsépítő tevékenység 

folyhatott. Ide sorolhatjuk a kiemelkedően jelentős szellemi vagy épített örökséget, amely markánsan, 

hosszú idő óta összekapcsolódik az adott lokalitással. Az e kategóriába sorolt jelenségek kapcsán a 

korábbi néprajzi kutatások az autentikus megvalósítás egyfajta zsinórmértékévé válhatnak. 

2) Kutatásaim tanulsága szerint bizonyos esetekben a helyi kultúra valamely mára visszaszorult, 

esetleg teljesen elfeledett, a használatból kikopott részlete is szolgálhat a fesztivalizáció magjaként. Ez 

gyakran a paraszti kultúra valamely elfeledett vagy elmúlóban lévő eleme (például valamilyen paraszti 

kalendáris szokás) vagy éppen az épített kulturális örökség valamely eddig nem értékelt részlete. Ilyen 

esetekben valamilyen helyi forrásfeltáró, a kulturális örökséggel kapcsolatos, többé-kevésbé 

professzionális előkészítő tevékenység hitelesíti a jelenséget, és az a helyből sugárzó sajátosságként 

kerül bemutatásra. Paraszti szokások esetében természetesen már nem a paraszti szokás tovább éléséről, 

a helyi szokásrend egy integráns részéről van szó, hanem egy formájában pontos másolatról, amelynek 

lokális funkciója immár egészen más, és résztvevői is eltérnek. A korábbi szokásrend elfeledése miatt 

ezekben az esetekben gyakran a helyi közvéleményt is fel kell még világosítani a kulturális elem és a 

hely viszonyáról. E felvilágosító szövegek professzionális textusok, általában korábbi néprajzi 

kutatások olyan leegyszerűsítései, amelyek a lokális kötődést igyekeznek igazolni, esetenként komoly 

mitizáló szövegréteggel kiegészítve. Olykor csoportos civil aktivitás éleszti újjá vagy tartja életben e 

jelenségeket. 

3) Vizsgálataim szerint a kulturális elemek eredetét tekintve a helyi kötődéssel egyáltalán vagy 

különösképpen nem bíró jelenség lehorgonyzása, az adott helyhez kapcsolása szintén előforduló eljárás. 

Ezekben az esetekben a lokalitások kulturális brókerei igyekeznek bizonyítani, hogy az adott kulturális 

elem helyben tulajdonképpen jellemző. Ilyenkor a kulturális elem lokális kisajátítását igazoló 

diskurzusban a mitikus elemek gyakran kerülnek túlsúlyba, hiszen a tudományosnak tűnő érvelés (és 

annak szakértője) nem talál meggyőző alapot álláspontjához. Korábbi etnográfiai kutatások a helyi 

kultúráról, helyi gazdálkodás természeti és társadalmi sajátosságairól ekkor nem kerülnek elő, sőt, 

általában gondosan elkerülik azokat a helyi szervezők. Különösebb helyi jellegzetességet nem mutató, 

máshol is elterjedt zöldség- vagy gyümölcstermesztési, illetve állattenyésztési tradíciók vagy éppen 
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általánosan elterjedt ételek kisajátítása és monopolizálása jellemző példája az ilyen, minden helyi 

kulturális alapot nélkülöző akcióknak. 

4) Terepmunkáim nyomán külön csoportba sorolom azon eseteket, ahol a fesztivalizációs 

tevékenység valami egyértelműen komikumra, véletlen egybeesésre, esetleg teljesen hétköznapi eljárás 

vagy sajátosság tréfás bemutatására épül. Ezen humoros versenyek esetében nyilvánvalóan senki nem 

kísérli meg igazolni az adott kulturális elem helyi kötődését. Sokkal inkább a minden emberben 

megbúvó játékosságra, a kuriozitások iránti érdeklődésre számítanak az események szervezői. 

 

3. Kultúra és turizmus viszonya a helyi imázsépítő folyamatokban 

A helyi kultúra és kulturális örökség turizmusban való használatáról markánsan eltérő diskurzusok 

mondanak véleményt. A vélemények két polaritás, a kulturális involúció és a kulturális erózió fogalma 

köré rendezhetőek.  

A kulturális involúció fogalma az antropológiai kutatásokban eredendően nem a turizmus helyi 

kultúrára gyakorolt hatását kívánta leírni. A fogalom elterjedésében nagy szerepet játszott Clifford 

Geertznek a jávai mezőgazdaság átalakulásáról írt Agricultural Involution című műve (Geertz, 1963). 

A kulturális változás természetes folyamataihoz képest az involúció azt a folyamatot írja le, amikor 

korábbi, már eltűnőben lévő kulturális elemeket egy közösség tagjai tudatosan újra használatba vesznek. 

Ritzenthaler az akkulturációnak kitett csoportok középkorú tagjainak azon tudatos döntését hozza 

példaként, amellyel magukévá teszik elődeik általuk korábban elutasított kultúráját. A fogalom értelme 

azonban kiterjeszthető és általában jelentheti az egyén változó identifikációját örökölt kultúrájával 

kapcsolatban, egy korábban elfeledett vagy elutasított saját kultúra tudatos vállalását. Ritzenthaler 

rámutat, hogy a generációk közötti kulturális különbség és feszültség általános emberi jelenség, 

ahogyan az is, hogy életkoruk változásával változik a szülők világával kapcsolatos ítélet egy adott 

generáció tagjaiban (Ritzenthaler, 1972). Bizonyos kontextusokban Leong sajátos mellékhatásokra 

hívja fel azonban a figyelmet. Megfigyelése szerint egy ilyen jellegű visszafordulás többség és 

kisebbség együttélése esetén a hibridizáció amúgy természetes folyamatait meggátolhatja. Ez a 

visszafordulás a megőrzésre kiválasztott kultúra olyan meglehetősen merev és esszencialista verzióját 

hozhatja létre, amelyhez az adott kultúra tagjai görcsösen ragaszkodhatnak (Leong, 1997).  

A fenti kritikák ellenére a szakirodalom nagy részében az involúciót pozitív értelemben, mint egy 

elfeledett, elhagyott kultúra tudatos felélesztését értelmezik. A turizmuskutatások azon része, amely a 

helyi kultúra eltűnt vagy eltűnőben lévő tartalmainak a turizmus hatására történő helyi újraélesztéséről 

vagy fenntartásáról szól, tulajdonképpen ezen involúciós megközelítéshez sorolható. Megfigyeléseim 

szerint a turizmuskutatás gazdaság- és földrajztudományi fősodrának jelentős része ide tartozik. Ezen 

érvelésekben a turizmus, miközben a helyi társadalmat és gazdaságot modernizálja, a kultúra bizonyos 

formáinak fennmaradását is elősegíti. A megközelítés hívei kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a helyi 

kulturális elem konzerválása a helyi társadalomból indul ki és nem egy külső ’fejlesztő’ erőteljes 

beavatkozását jelenti. Az így történő kultúra-újjáélesztés, az erre alapuló ’kulturális turizmus’ ezen 

értékelések szerint nemcsak a lokális értékek iránti lokális érdeklődést hozza el, de egyfajta helyi 

büszkeség és identitás alapja is lehet (vö. McKean, 1989, 126; Macdonald, 1997, 160). 

A kulturális erózió nézetének támogatóinak kiindulópontja az, hogy a turizmus kritikai kutatása az 

elmúlt évtizedekben többször felhívta a figyelmet arra, hogy turizmus és helyi kultúra viszonya 

meglehetősen bonyolult lehet. Daniel Boorstin (1962) az 1960-es években és Dean MacCannell (1976) 

az 1970-es években a helyi kultúra bizonyos változásai mögött egyaránt a turizmus hatásaitól 

szenvedőnek elképzelt, annak ellenállni igyekvő helyi kultúra küzdelmét látja a rajta felülkerekedő 

turizmussal szemben. E helyi kultúrával szemben a turizmus mindkét szerző és követőik által úgy 

értelmeződik, mint amely az általa okozott kulturális változások miatt valami alapvetően rossz dolog. 

E megközelítésekben a turizmus által éppen radikálisan befolyásolt világ a Nyugattól elkülönülő 

klasszikus Másikként tételeződik. A turizmus egy szép és tiszta világba robban be, amely a 

turistahordák miatt beszennyeződik és elüzletiesedik (Turner és Ash, 1975; vö. Fejős, 1998, 7). E 

diskurzusokban egy ellentétes skála két végére helyezik a turizmust és a kultúrát: ahol a turizmus nő, 

ott a kultúra visszaszorul. E megközelítés a természet és kultúra korábban felállított ellentétét másolja: 

ahogy a civilizáció terjed, a természet visszaszorul, nő a korrupció, és az ember bukása elkerülhetetlenül 

elkövetkezik (Shepherd, 2002, 188.) Ullin a bordeaux-i bor kapcsán emeli ki a természet és kultúra 

ellentétpárjának beszüremkedését a turisztikai imázsépítésbe (Ullin, 1995, 522-523). Mindezek 
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fényében talán nem túlzás Shepherd ítélete, aki szerint az 1970-es évektől kezdődő (kritikai, reflexív) 

turizmuskutatás komolyan veszi ugyan a turizmust, de jobbára elítéli azt (Shepherd, 2002, 184). 

A kulturális erózió támogatói úgy vélik, hogy a helyi kultúra újjáéledésének látszó jelenségek 

valójában a turisták fejében létező, a helyi kultúráról alkotott téves elképzeléshez történő helyi 

alkalmazkodást jelentik. Azaz, e megközelítésben egy kívülről diktált alapvető kulturális változás 

ügynöke a turizmus. A helybeliek alkalmazkodását a turista tudatában lévő képzethez Errington új 

primitivizmusnak (new age primitivism) nevezi. Lanfant a beindított folyamatot – a turisták egy 

elképzelt Másságot keresnek, a helyiek ehhez alkalmazkodnak, a turisták így megkapják az elképzelt 

Másságot, a ’valóságos’ helyi kultúra pedig senkit nem érdekel továbbá – „kölcsönös 

félreértelmezésnek” nevezi. MacCannell az így létrejövő ’helyi kultúrát’ az „idealizált primitívek késő 

modern ürességének” látja. Az érvelés szerint mindezek nyomán könnyen megérthető, miért 

fogyasztják nemcsak a turisták, de a helyiek is szívesen a turizmus kontextusában ezen lokalitásokban 

megjelenő új identitásportékákat. Ezek a látszatra az identitáshoz kapcsolódó termékek és 

performanszok nemcsak a helyi kultúra igézetét adják a turistáknak, de identitáspótlékot az elveszett 

kultúra helyett a helybelieknek is. A kulturális erózió szerint tehát tulajdonképpen a turizmus által a 

helyi kultúra megszűnik és helyette egy globális monokultúra, egy „felemelkedő világkultúra béta 

verziója” jön létre (MacCannell, 2011, 13). MacCannell ezek nyomán a turizmust kannibálként 

aposztrofálja, amely felfalja azt a helyi kultúrát, amelynek egyébként saját létét köszönheti (Shepherd, 

2002, 185–186).  

MacCannell későbbi műveiben némileg árnyaltabban, a helyi kultúra túlélési vágyát elismerve 

közelít mindehhez. Sajátos melankóliával tekint a turizmus rendszerébe illesztett helyi kultúrára: ugyan 

a „színrevitt barbárság” kifizetődő és még meg is véd bizonyos kultúrákat az ipari kapitalizmus 

gyarmatosításától, de ezek „a ’primitivisztikus’ előadások a halott természeti népek képzetét adják már 

csak át”. A helyi kultúra ezen verzióját „exprimitívnek” vagy „performatív primitívnek” nevezi 

(MacCannell, 2003, 19, 26). 

Kutatásaim tanulsága az, hogy a lokalitások részletes elemzésére támaszkodó etnográfiai vizsgálattal 

a néprajz-antropológia képes a helyi közösség szempontjait figyelembe vevő, a fenti két pozíciót ismerő 

és használó értékelést alkotni és javaslatokat tenni. A felemelt és színpadra állított kulturális 

örökségelem valóságos eredetétől függetlenül szinte minden esetben készülnek nagyobb 

nyilvánosságnak szánt magyarázatok arról, miért az adott örökségelem kerül egy-egy esemény 

középpontjába. Nem meglepő módon ezen magyarázatok között a leggyakoribb az, amely (függetlenül 

annak valós kötődésétől) az adott kulturális elem természetes helyi beágyazottságát, egyfajta eleve 

jelenvalóságát hangsúlyozza. Az alaposabb, kidolgozottabb magyarázatok gyakran a helyi kultúra 

megőrzéséről, védelméről is szólnak. E diskurzusokban a helyi kultúra tulajdonképpen egy törékeny 

jelenség, amelyet a leggyakrabban a globalizációval megjelölt, erős, erőszakos, gyorsan terjedő másik, 

a lokalitáson kívüli kultúra fenyeget. Etnográfiai eszközökkel megismerve a kutatott jelenségeket 

világos, hogy e lokális fesztivalizációs és örökségesítési folyamatok végső célja jelentős részben külső 

erőforrások, például turisták településre vonzása. Felszíni diskurzusok és valós mozgatórugók sajátos 

összjátéka az, hogy a lokális kultúrát fenyegető, globálisként megjelölt folyamatokat 

legnyilvánvalóbban épp a turista, a turizmus jeleníti meg e gyakran periférikus és legtöbbször erőforrás 

nélküli lokalitásokban.  

 

4. Kultúra és turizmus viszonya a tudományos diskurzuson kívül  

Megfigyeléseim szerint a kulturális involúció és a kulturális erózió fogalmai köré nemcsak a helyi 

kultúra és a turizmus viszonyáról értekező turizmuskutatások rendezhetőek. Terepkutatásaim elemzése 

nyomán egyértelmű, hogy a helyi fesztiválok érintettjeinek és érdekeltjeinek a megnyilvánulásai szintén 

csoportosíthatóak és értelmezhetőek ezen elméleti kategóriák által. A fenti elméleti modellek kapcsán 

bizonyos, más regiszterben megszólaló diskurzusok érdekes összhangzatát figyeltem meg. 

A turizmusmarketing és turizmusmenedzsment egésze egyáltalán nem észleli és nem is 

problematizálja a helyi kultúra és a turizmus egymásra hatása kapcsán felmerülő kritikus 

megfigyeléseket. A turizmusmarketing, ha esetleg mégis reflektál a kultúra változásának jelenségére, 

természetesen az involúciós nézetet képviseli. A turisztikai marketing épp az involúciós nézet által 

vallott helyzetet ígéri meg nekünk: sajátos, egyszeri, máshol nem látható kultúrát, ételeket, szokásokat, 

amelyeket a turizmus konzervál.  
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Kutatásaim szerint azonban nemcsak a turizmusipar érdekeltjei állhatnak az involúciós nézetek 

oldalán. Az empirikus vizsgálatok tanulsága az, hogy a desztinációk helyi kedvezményezettjei, 

esetünkben például a helyi fesztiválok és örökségesítési mozgalmak ötletgazdái, szervezői és 

szolgáltatói is szinte kizárólag az involúciós nézet szerint értelmezik rendezvényeiket: a turizmus 

megmenti a helyi hagyományokat, a feledés homályába forduló emlékeket emel vissza az aktív 

használatba. Ráadásul erősíti a helyi identitást. Éppen ezen csoportok tevékenysége nyomán 

azonosíthattam a helyi fesztiválokban a felemelt lokális kulturális elem autentikus eredetét és 

kivitelezését körülvevő komoly mítosz- és diskurzusgyártást, amelyek mind-mind a túlélő helyi 

kultúrelemről szólnak.  

Terepkutatásaim szerint a kulturális eróziós nézetnek idővel felkészült helyi támogatói jelenhetnek 

meg. A kulturális ismeretekkel bíró helyi-regionális „autentikusságprofesszionalista” elit, mivel 

szerepet kap a fejlesztések kulturális alapjainak azonosításában, eleinte szinte mindig az involúciós 

nézetet támogatja. Az empirikus kutatásokban azonban azt is azonosítottam, hogy a helyi fejlesztéseket 

irányító elit, például a helyi fesztiválok ötletgazdái és szervezői egyáltalán nem érdeklődnek egy-egy 

kulturális elem története iránt. Világosan megragadható, hogy a helyi kultúra autentikusként felemelt 

részletei csak a látványosság egyik összetevőjeként érdekesek számukra. Ezért az eredetiként kanonizált 

kulturális elemmel való könnyelmű ’gazdálkodás’, visszaélés, esetleg nem méltó környezetben való 

szerepeltetés a helyi autentikusságprofesszionalistákat nagyon könnyen teheti az eróziós modell 

prófétáivá. A turizmus mint jelentős, de kívülről jövő hatás, politikai okokból is, a gyarmatosítástól nem 

érintett régiókban is egyfajta ’posztkoloniális gyarmatosítóként’ könnyen az eróziós modell szerint 

értékelődhet. Mindezek mellett a politikai megközelítésű érvelésekkel összekapcsolódva, de attól 

függetlenül is tetten érhető egy intellektuális alapú eróziós érvelés, amely tulajdonképpen a változás 

ügynökeként azonosítja a turizmust és így a modernizáció negatív értelmezésének eklatáns példáját látja 

benne. A turizmus ilyen értelmezése, ez a veszteségnarratíva elképesztő erővel ragadta és ragadja meg 

a nyugati ember képzeletét, ideológiai és diszciplináris határokat átlépve hódít: a posztmodern 

kritikusaitól, a nagyvárosból vidékre menekülő értelmiségiektől természetvédőkig, feministákig és 

helyi civil szervezetekig ível. 

 

5. Mennyire létezik eredeti a kultúra a turizmus korában? 

Kutatásom tanulsága, hogy a különböző ideológiai alapállásból születő kritikák mögött egy 

rendkívül statikus kultúrakép bújik meg: e megközelítésekben a helyi kultúra mindig valami állandó, 

amelynek vagy a megmentése sikerül éppen a turizmus által vagy az elmúlását okozza éppen a turizmus. 

Ezen a ponton egy, a turizmus jelenségén messze túlmutató érvelés bontakozik ki, amely az egy adott 

hely egyedi és autentikus jellemzőjeként felmutatott kultúrát, kulturális elemet statikusként, ősiként és 

örökként írja le. Mindez sajátos paradoxon, hiszen kutatott lokalitásainkban épp a változásra reagáló 

kultúra-újradefiniálás, -újrafelhasználás érvel a kultúra állandósága mellett. Az a felületesség, ahogyan 

a turizmusmarketing és a turizmusmenedzsment használja az autentikusság fogalmát, minősít bizonyos 

kulturális jelenségeket eredetinek, pontosan azt segít feltárni, hogy a kultúra autentikusságáról 

tulajdonképpen csak relatív fogalomként, egy viszony-érzetként beszélhetünk. A valóság állandó 

változásában, annak egy korábbi állapotához való viszonyunkat írja le az autentikus fogalma. Ez alapján 

minősítünk valamit autentikusnak vagy éppen hamisnak, másolatnak, csináltnak. A kultúra állandóan 

megalkotott és emiatt értelemszerűen állandóan változó jelenségként nem rendelkezik statikus eredeti 

állapottal. Minden, az autentikus kultúráról – és az általam kutatott események szervezői által 

emlegetett autentikus emberekről, szokásokról, táncokról, zenéről, néha tájról, sőt bizonyos 

diskurzusokban még autentikus állatokról is – szóló állítás a beszélő adott kulturális környezete és 

önmaga viszonyára világít rá. Az ilyen nosztalgikus, kritikus vagy éppen kiábrándult pozíciók 

feltárásában kiemelkedő szerepe lehet az etnográfiai megalapozottságú helyi vizsgálatoknak. A 

néprajzi-antropológiai kutatások hatékonyan tudják azonosítani mindazon diskurzusokat és eljárásokat, 

amelyek a kultúra egy korábbi állapotára hivatkozva valamilyen gazdasági vagy identitásterméket 

alkotnak.  

Vizsgálataim szerint mindez bizonyos diskurzusokban egy meglehetősen paradox és általában nem 

reflektált helyzetet hoz létre. A turizmuskritikában az autentikusság mindig úgy jelenik meg, hogy a 

turizmus miközben fokozza az autentikus iránti vágyat, egyúttal az autentikus rossz másolatainak, a 

hamisnak a terjedését is elhozza. Azonban kutatásaim alapján egyetértek Fejőssel (2003, 11), miszerint 

az autentikusnak nincs értelme az inautentikus nélkül, hiszen csak abban, annak visszfényében válik 
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láthatóvá. Ráadásul mindez összekapcsolódik egy újabb, igaz, messze nem ennyire általánosítható 

ellentmondással. A turizmus gyakran éppen azt az eredetinek tartott helyi kultúrát degradálja, amit 

éppen a turizmus tett egyáltalán értékké. Nem egy esetben a turisztikai érdeklődés hívta fel a figyelmet 

a helyi kultúra bizonyos elemeire, amelyet a turisztikai rendszer működése később óhatatlanul 

megváltoztat.  

 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

Boorstin, Daniel J. (1962): The Image: a Guide to Pseudo-events in America. Harper and Row, New 

York.  

Fejős Zoltán (1998): „Hordák” és „alternatívok”? In Fejős Zoltán (szerk.): A turizmus mint kulturális 

rendszer. 5–9. Néprajzi Múzeum, Budapest. 

Fejős Zoltán (2003): Az utazás emlékezete: a tárgyak, a képek. In Fejős Zoltán – Szijártó Zsolt (szerk.): 

Helye(in)k, tárgya(in)k, képe(in)k: A turizmus társadalomtudományos magyarázata. 7-18. 

Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs. 

Geertz, Clifford (1963): Agricultural Involution. The Process of Ecological Change in Indonesia. 

University of California Press, Berkeley. 

Leong, Laurence Wai-Teng (1997): Commodifying Ethnicity: State and Ethnic Tourism in Singapore. 

In Picard, M. – R. E. Wood (eds.): Tourism, Ethnicity and the State in Asian and Pacific 

Societies. 71–98. University of Hawaii Press, Honolulu. 

MacCannell, Dean (1976): The Tourist. A New Theory of the Leisure Class. Schocken Books, New 

York. 

MacCannell, Dean (2003): Cannibalism Today. In uő.: Empty Meeting Grounds: the Tourist Papers. 

17-74. Routledge, London – New York. 

MacCannell, Dean (2011): Staged Authenticity Today. In uő.: The Ethics of Sightseeing. 13-41. 

University of California Press, Berkeley – Los Angeles. 

Macdonald, Sharon (1997): A People’s Story. Heritage, identity and authenticity. In Rojek, Chris – 

John Urry (eds.): Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory. 155–176. 

Routledge, London – New York. 

McKean, Philip Frick (1989): Towards a theoretical analysis of tourism: economic dualism and cultural 

involution in Bali. In Smith, Valene (ed.): Hosts and guests. The anthropology of tourism. 119–

139. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.  

Pusztai Bertalan (2003): Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. In Pusztai, Bertalan (szerk.): 

Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset. 9-21. JATEPress, Szeged.  

Pusztai Bertalan (2007): "Bajászlé". Identitás, kanonizáció és márkázás a bajai népünnepélyen. In 

Pusztai, Bertalan és Neill, Martin (szerk.): Turizmus, fesztiválok és helyi identitás. 

Halászléfőzés Baján. 7-25. University of Edinburgh – Szegedi Tudományegyetem, Edinburgh 

– Szeged.  

Pusztai Bertalan (2009): Tértudat és tudatturizmus: vázlat a tájjal kapcsolatos értelmező folyamatok 

turisztikai szerepéről. In Michalkó Gábor – Rátz Tamara (szerk.): A tér vonzásában. A 

turisztikai termékfej-lesztés térspecifikus vonásai. 17–29. Kodolányi János Főiskola – MTA 

Földrajztudományi Kutatóintézet – Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár – Budapest.  

Pusztai Bertalan (2010): A nemzeti és turisztikai táj kapcsolata. Turizmusszemiotikai megfontolások a 

látványosság és a táj jelentésének konstrukciójáról. Tabula, 13. 1. sz. 3–19. 

Pusztai Bertalan (2016): A turizmus mint médium. Replika, 96–97. 11–19. 

Pusztai Bertalan (2017): Diaszpóra turizmus, örökségesítés és helyszakralizáció a skót függetlenségi 

referendum kontextusában. Néprajzi Látóhatár, 26. : 1-4. sz. 165-183.  

Pusztai Bertalan (2020): A történelmi múlt szerepe egy finn turizmus- és lokalitásfejlesztésben. 

Ethnographia, 131. 3.sz. 465-485. 

Ritzenthaler, Robert E. (1972): Cultural Involution. Journal of American Indian Education, 11.  3. sz. 

20-22. http://www.jstor.org/stable/24397532 [2021.08.17.] 

Shepherd, Robert (2002): Commodification, culture and tourism. Tourist Studies, 2. 2.sz. 183–201. 

Turner, Louis és Ash, John (1975): The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure 

Periphery. Constable & Robinson Limited, London. 

http://www.jstor.org/stable/24397532


 

257 

 

Ulin, Robert C. (1995): Invention and Representation as Cultural Capital: Southwest French 

Winegrowing History. American Anthropologist, 97. 3.sz. 519–527. 

 

 

CULTURAL INVOLUTION OR CULTURAL EROSION:  

THE EFFECT OF TOURISM ON CULTURE 

 
Summary 

Critical tourism studies developed several theoretical models to interpret the effect of tourism on 

local culture, on heritage or on the tourist. This study presents the application of the concepts of cultural 

involution and cultural erosion in the field of critical tourism studies. I shed light on the fact that 

interpretations on the effect of tourism on local culture are influenced by the concept of culture applied 

by the lay or scholarly interpreters. 
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Sažetak 

Cilj ovog istraživanja je ispitati povezanost projektnog učenja s procjenom samoefikasnosti učenika 

u nastavi matematike. U istraživanju je sudjelovalo 150 učenika iz dvije srednje strukovne škole u 

Gradu Zagrebu. Primijenio se eksperimentalni nacrt istraživanja te su formirane dvije skupine 

ispitanika, pri čemu je kontrolnu skupinu činilo 80 učenika koji nisu radili projektnu nastavu, dok je u 

eksperimentalnoj skupini 70 učenika koristilo metodu projektnog učenja u nastavi matematike. 

Rezultati istraživanja pokazuju statističku značajnu razliku među grupama ispitanika u procjeni 

samoefikasnosti, pri čemu učenici s kojim je provedena metoda projektnog učenja u nastavi 

matematike, samoefikasnost u rješavanju matematičkih zadataka procjenjuju višom, nego učenici s 

kojim nije provedena metoda projektnog učenja. Dobiveni rezultati ukazuju na važnost provođenja 

projektnog učenja s učenicima srednjih škola.  

 

Ključne riječi: nastava matematike, projektno učenje, samoefikasnost 
 

 

1. Uvod  

Izazovi 21. stoljeća zahtijevaju preispitivanje metoda poučavanja u svim obrazovnim znanostima, a 

posebno u prirodoslovlju i matematici. Suvremeno obrazovanje kako bi pratilo trend promjena nastoji 

školski kurikulum prilagoditi ubrzanom razvoju STEM područja, koje uključuje: znanost, tehnologiju, 

inženjerstvo i matematiku (eng. science, technology, engineering, mathematics) (Fielding-Wells i 

Makar, 2008) te daje smjernice prema kojim se preporučuje povezati nastavu matematike sa stvarnim 

životnim problemima kroz projektnu, istraživačku i problemsku nastavu. Projektno učenje je nastavna 

metodologija koja razvije vještine za uspješno snalaženje u životu u 21. stoljeću (Bell, 2016). Rezultati 

hrvatskih učenika u međunarodnim istraživanjima matematičke pismenosti ukazali su na potrebu 

promjena didaktičkih metoda u nastavi matematike (Braš Roth, Markočić Dekanić i Markuš Sandrić, 

2017). Potrebno je uvesti inovativne pristupe poučavanja koji će staviti učenika u centar aktivnosti i 

potaknuti sve sudionike na suradnju. Učenike je teško motivirati i povećati njihovo zanimanje za 

matematiku, zbog specifičnosti i zahtjevnosti nastave matematike, ali i zbog lošeg predznanja i 

negativnih emocija koje su razvili prema matematici. Negativni osjećaji i anksioznost smanjuju razinu 

samoefikasnosti ( Joët, Usher i Bressoux, 2011; Lin i Tsai, 2018; Eysenck i Calvo, 1992). Učenici koji 

u manjoj mjeri manifestiraju negativne fiziološko-emocionalne reakcije na matematiku u većoj se mjeri 

procjenjuju samoefikasnim u rješavanju matematičkih zadataka (Maras, Soldo i Ðuranović, 2021). 

Samoefikasnost može imati ključnu ulogu u motivaciji i postignućima učenika (Shin, 2018), učenici s 

višim uvjerenjima o samoefikasnosti uspješniji su i sposobniji za kognitivno dobro izvođenje 

matematičkih problema, motiviraniji su da ustraju pred poteškoćama, imaju manju matematičku 

anksioznost i vjerojatnije će nastaviti s daljnjim matematičkim studijima (Watson, 2015). Matematička 

samoefikasnost je problem kojim se bave mnoga istraživanja. 
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1.1 Samoefikasnost 

Samoefikasnost se definira kao uvjerenje u nečiju sposobnost organiziranja i obavljati aktivnosti 

potrebne za postizanje određenog cilja (Bandura, 1986), odnosno kao uvjerenje o vlastitoj sposobnosti 

izvršavanja određenog zadatka točno (Silk i Parrott, 2014; Wu, 2016). Prema Banduri (1997) 

matematička samoefikasnost osobni je sud o čovjekovoj sposobnosti za rad matematike. Učenici s 

jakom samoefikasnošću preuzet će teške zadatke, pokazati veći interes za zadatke te uspješno i brzo 

savladati svako razočaranje i prepreke, dok učenici sa slabom samoefikasnošću imaju tendenciju 

izbjegavanja teških zadataka, teže razmišljanju o svojim vještinama i gube povjerenje u svoje osobne 

sposobnosti (Bandura, 1997). Mnogi su istraživači pokazali kako je samoefikasnost prediktor uspjeha 

u matematici (Erturan i Jansen, 2015; Pajares & Graham, 1999; Pajares i Kranzler, 1995; Pajares i 

Miller, 1994; Skaalvik i Skaavik, 2011; Yildiz i Özdemir, 2019). Međusobna suradnja učenika i potpora 

nastavnika imaju značajan pozitivni utjecaj na razinu procjene samoefikasnosti učenika u nastavi 

matematike (Fast i sur., 2010), a kroz projektno učenje se takva suradnja ostvaruje na visokoj razini. 

Pokazala se neizostavna je potreba povezati matematiku s ostalim znanostima, kroz interdisciplinarnost 

i međupredmetnu suradnju, te učiniti nastavu matematike zanimljivijom učenicima. Projektno učenje 

omogućuje učiteljima da integriraju nekoliko predmeta u projekt, objedine i povežu relevantna znanja 

i činjenice, ne odvajajući sadržaje pojedinih predmeta (Dole, Bloom i Kowalske, 2016), čime će se 

učenicima omogućiti vidjeti primjenu i interdisciplinarnost matematičkih spoznaja.  

 

1.2. Projektno učenje 

Projektna nastava je u literaturi predstavljena kroz različite sintagme, poput: poučavanje metodom 

projekta (engl. Project-Method Teaching), projektni plan (engl. Project-Plan), nastava usmjerena 

projektima (engl. Projectoriented instruction, Project-based learning) (Matijević, 2008). Nastavnici u 

želji da organiziraju učenicima zanimljivije učenje, koje će učenike staviti u središte poučavanja, te 

omogućiti uključenost svih učenika kroz aktivno učenje, organiziraju projektnu nastavu (Matijević i 

Radovanović, 2011). Prakticirajući različite didaktičke metode učenici kroz projektnu nastavu razvijaju 

pozitivnu sliku o sebi, stječu praktične, socijalne i poduzetničke vještine, uče istraživanjem, koristeći 

potrebne metode i teorije (Matijević, 2008). Projektno bazirano učenje je dugoročni model učenja, koji 

se provodi kroz razne aktivnosti uključivanjem učenika u dizajniranje, stvaranje i rješavanje stvarnih 

životnih problema, tako da učenici mogu razviti sposobnost planiranja, komuniciranja, rješavanja 

problema i donošenja odluka (Wekes i Ongunya, 2016).  

Aktivnosti učenja se provode kao učenje usmjereno na učenika kroz realan projekt. Projekti moraju 

biti povezani sa stvarnim životnim situacijama i učenici moraju razumjeti što uče i zašto to uče, time će 

se potaknuti njihova angažiranost i zainteresiranost za nastavni proces. Učitelj nije predavač već 

mentor, suradnik i organizator, koji daje potrebna znanstvena objašnjenja i upute učenicima, a nastavni 

proces se odvija kao zajednička aktivnost kroz interakciju nastavnika i učenika (Matijević i 

Radovanović, 2011), dakle učitelj je voditelj, koji potiče kritičko ili kreativno razmišljanje učenika, a 

učenik aktivan sudionik u procesu učenja. Projektno učenje se oslanja na kognitivni angažman tako da 

učenici razvijaju vlastitu konceptualizaciju problema, primjenjujući postojeće znanje i stvaraju 

strategije za rješavanje problema (Zimmerman, 2000). Ono potiče motivaciji učenika za učenje, njihovu 

samoefikasnost i suradničko učenje (Shin, 2018) te kohezivnu koncepciju shvaćanja matematike. 

Kohezivna koncepcija shvaćanja matematike, kao znanosti koja se može koristiti za razumijevanje 

svijeta oko nas i rješavanje stvarnih životnih situacija matematičkim modeliranjem, čini matematiku 

prihvatljivijom i razumljivijom učenicima. Kroz projektno učenje razvijaju se odgovarajuće 

motivacijske, emocionalne i socijalne kompetencije učenika, pri čemu dolazi do intenzivne učeničke 

suradnje i aktivnog učenja, gdje učenici uče jedni od drugih, a ishodi učenja se mogu vidjeti u primjeni 

u svakodnevnom životu. Ovakvim pristupom učenici preuzimaju odgovornost za vlastito učenje i rad u 

suradnji s drugim učenicima, čime se poboljšavaju njihove vještine rješavanja matematičkih problema. 

 Prema istraživanjima (Bilgin, Karakuyu i Ay, 2015) učenici koji su sudjelovali u projektnom učenju 

postizali su bolje rezultate i pokazali višu procjenu vlastite samoefikasnosti, a njihovo povećanje 

samoefikasnosti proizašlo je iz aktivnog sudjelovanja u projektima, koji je pružao mogućnosti 

oblikovanja vlastitih misli i slobodu da iznesu svoje stavove, kroz projektne aktivnosti koji su ih 

zanimali (Bilgin, Karakuyu i Ay, 2015). Istraživanje na uzorku od 1.921 srednjoškolaca u 367 

projektnih skupina pokazalo je kako se projektno učenje se ističe kao najbolji prediktor samoefikasnosti 

učenika (Cheng, Lam i Chan, 2008). Bitno je istaknuti kako provedba projektnog učenja rezultira višim 
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razinama samoefikasnosti među učenicima slabijih akademskih sposobnosti, koji imaju teškoće u 

učenju matematike (Thomasa, 2000). Potencijalno objašnjenje nalazimo u načinu izvedbe projektne 

nastave, kojom se stvara povoljno okruženje učenja za učenike različitih sposobnosti i prilagodba 

projektnih zadataka prema njihovim mogućnostima, kroz formiranje homogenih grupa (Solomon, 

2003). Povećanju samoefikasnosti doprinose pozitivnim iskustva učenika, kroz pristup usmjeren na 

primjenu projektnog učenja, osmišljen za podučavanje matematičkih pojmova i vještina kroz stvarno 

rješavanje problema (Hodara, 2011), ali i mogućnost učenicima slabijeg uspjeha da napreduju vlastitim 

tempom. Nastavnici matematike bi trebali primjenjivati nastavne metode usmjerene na: poticanje 

samoefikasnosti učenika, njihovih sposobnosti za izvršavanje zadataka i postizanje određenih ciljeva 

(Hall i Ponton, 2005). Istraživanja pokazuju da projektno bazirano učenje u nastavi matematike, sa 

svojim jedinstvenim interaktivnim i suradničkim pristupom, kroz autentično rješavanje problema i 

kritičko razmišljanje, povećava razumijevanje matematičkih pojmova, pomaže učenicima da zadrže 

naučeno znanje i poboljšava sposobnost učenika primijeniti naučeno u svakodnevnom životu (Gijbels, 

Dochy, Van den Bossche, Segers, 2005). Boaler (1998) je kroz longitudinalna istraživanja nastave 

matematike u srednjem obrazovanju uspoređivala učinkovitost projektno bazirane nastave u odnosu na 

tradicionalnu nastavu i otkrila da je više učenika koji su imali projektnu nastavu položilo nacionalni 

ispit nego samo tradicionalnu nastavu. Metaanaliza postojećih istraživanja pokazuje kako projektno 

učenje ima srednje do veliki pozitivni učinak na akademska postignuća učenika u usporedbi s 

tradicionalnom nastavom (Chen i Yang, 2019). Projektno učenje može pridonijeti: razvoj kreativnosti 

učenika, unutarnje motivacije, odgovornosti, komunikacijskih vještina s drugima učenicima, socijalnih 

vještina, suradnje i sposobnosti rješavanja problema (Baillie i Fitzgerald, 2000). 

 

2. Metodologija 

 

2.1. Cilj, problem i hipoteze istraživanja 

Cilj istraživanja je ukazati na pozitivne aspekte projektne nastave, koja se kroz ovo istraživanje 

istakla kao bitan prediktor samoefikasnosti učenika u nastavi matematike. Problem ovog istraživanja je 

istražiti utjecaj projektnog rada u nastavi matematike na samoefikasnost učenika. Hipoteza je definirana 

na osnovu prethodnih istraživanja.  

H1: Učenici koji sudjeluju u radu projekata kroz nastavu matematike imaju veću samoefikasnost u 

odnosu na one koji ne sudjeluju u radu projekta. 

 

2.2. Uzorak istraživanja 

Za potrebe ovog istraživanja uzima se prigodni uzorak. Čine ga učenici dvije srednje strukovne škole 

u Republici Hrvatskoj. U istraživanju je sudjelovalo 150 ispitanika, čiji se rad pratio tijekom jedne 

školske godine. Formirane su dvije skupine ispitanika, pri čemu je kontrolnu skupinu činilo 80 učenika 

koji nisu radili projektnu nastavu, dok je u eksperimentalnoj skupini 70 učenika koristilo metodu 

projektnog učenja u nastavi matematike. Učenici su putem on-line platforme kroz rad u virtualnoj 

učionici pozvani na sudjelovanje u anketnom upitniku, pri čemu je istraživanje bilo dobrovoljno i 

anonimno. Učenici su obaviješteni kako će se njihovi podatci obrađivati skupno, na razini čitavog 

uzorka te da mogu odbiti sudjelovanje u istraživanju, kako na početku tako i u svakom trenutku 

ispunjavanja anketnog upitnika. 

 

2.3.  Instrument istraživanja 

U istraživanju je korišten upitnik „ Upitnik samoefikasnosti u matematici-studija vrednovanja”( 

engl. „Sources of self-efficacy: A validation study”) (Usher, Pajares, 2009, str.98) namijenjen 

srednjoškolskom uzrastu. Prilagođenu verziju ovog upitnika za istraživanje sa studentima prve godine 

koristili su u Hrvatskoj Brumec, Divjak i Žugec (2011). Anketni se upitnik sastojao od mjernog 

instrumenta namijenjenog mjerenju samoprocijenjene razine samoefikasnosti u učenju matematike 

Usher i Pajares 2009. godine i pitanja namijenjenih mjerenju odabranih sociodemografskih varijabli te 

pitanje o sudjelovanju u radu projekta kroz nastavu matematike. Česticama mjernog instrumenta je 

pridružena ordinalna skala procjene Likertova tipa sa šest stupnjeva (1= uopće se ne slažem , 2= ne 

slažem se, 3= donekle se ne slažem, 4= donekle se slažem, 5= slažem se, 6= u potpunosti se slažem), 

pri čemu je niži rezultat na skali indicirao manji stupanj slaganja s tvrdnjom, dok je veći rezultat na 

skali indicirao veći stupanj slaganja s tvrdnjom.  
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3. Rezultati istraživanja i rasprava  

Na temelju teorijskih indikacija konstruirali smo aditivni ponderirani indeks samoefikasnosti, tako 

da smo zbrojili referentne čestice te dobivenu sumu podijelili s brojem čestica (Tablica 1). 

 
Tablica 1: Deskriptivni statistički pokazatelji konstruiranog aditivnog indeksa samoefikasnosti 

 

 Samoefikasnost 

Valjani odgovori 150 

Nedostajući odgovori 0 

Empirijski raspon rezultata 29 do 134 

Prosječna vrijednost 79,69 

Modalna vrijednost 84 

Medijalna vrijednost 84 

Standardna devijacija 21,66 

Asimetrija (Skewness) -0,359 

Spljoštenost (Kurtosis) -0,244 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,102 

Statistička značajnost Kolmogorov-Smirnov Z test 0,001 

 

Konstruirani aditivni indeks odstupa statistički značajno od normalne distribucije (p=0,001), stoga 

koristimo neparametrijske testove. Koristeći Mann Whitney U test za dva nezavisna uzorka, testirano 

je razlikuju li se učenici koji sudjeluju u radu projekata kroz nastavu matematike od učenika koji ne 

sudjeluju u radu projekata kroz nastavu matematike u samoefikasnosti. Pri tome, utvrđeno je kako se 

dvije grupe učenika razlikuju u samoefikasnosti, pri čemu, učenici koji sudjeluju u radu projekata kroz 

nastavu matematike vlastitu efikasnost u rješavanju matematičkih zadataka procjenjuju višom (M ± SD 

= 85,71 ± 22,67), dok učenici koji ne sudjeluju u radu projekata kroz nastavu matematike vlastitu 

efikasnost u rješavanju matematičkih zadataka procjenjuju nižom (M ± SD = 74,41 ± 19,37). Rezultat 

testiranja statističke značajnosti razlika u samoefikasnosti između učenika koji sudjeluju u radu 

projekata kroz nastavu matematike i onih koji ne sudjeluju u radu projekata kroz nastavu matematike, 

prikazan je u Tablici 2.  

 
Tablica 2: Rezultat testiranja statističke značajnosti razlika u samoefikasnosti između učenika koji sudjeluju u 

radu projekata kroz nastavu matematike i onih koji ne sudjeluju u radu projekata kroz nastavu matematike 

 

Značajnost testovnog  

statistika 

Testirana 

varijabla 
Kategorije varijable 

Sudjelovanje u radu 

projekta kroz nastavu 

matematike 

   N Srednji rang 

Mann-Whitney U = 1876,0 

Wilcoxon W = 5116,0 

Z = -3,482 

p = 0,000 

Samoefikasnost 

Da 70 88,70 

Ne  80 63,95 

 

Učenici koji u radu u nastavi matematike sudjeluju u projektnom radu, u većoj su mjeri 

samoefikasni, dok su učenici koji u radu u nastavi matematike ne sudjeluju u projektnom radu u manjoj 

mjeri su samoefikasni, odnosno postižu nižu prosječnu vrijednost na indeksu samoefikasnosti (Slika 1). 
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Slika 1: Prosječna vrijednost na skali samoefikasnosti u rješavanju matematičkih zadataka 

 

4. Zaključak 

Matematika zbog specifičnosti sadržaja u srednjoj školi često izaziva nezainteresiranost učenika, što 

ima za posljedicu deficitarnost upisa u studijske programe STEM područja znanosti. Ovim 

istraživanjem se pokazalo kako se može pobuditi interes učenika u nastavi matematike kroz projektni 

rad, te djelovati na njihovu samoefikasnost, koja je bitan čimbenik za akademski uspjeh i motiviranost 

učenika. Projektnim radom se može postići povećavanje samoefikasnosti učenika u nastavi matematike, 

a samim tim povećala bi se i njihova zainteresiranost za deficitarne studijske programe. Samoefikasnost 

matematike identificirana je kao ključni čimbenik koji utječe na izbor budućeg zanimanja (Nix, Perez-

Felkner i Thomas, 2015; Wang, 2013). Razumijevanjem i poticanjem samoefikasnosti kod učenika i 

učenica u srednjoškolskoj nastavi matematike može se povećati njihovo zanimanje za STEM 

područjima nakon srednje škole. Projektnim radom se kroz interdisciplinarnost potiče međupredmetna 

suradnja, koja nastavu matematike čini razumljivom učenicima, čime vide njenu stvarnu primjenu i 

važnost, stoga je potrebno poticati projekni rad kroz nastavu matematike. Nedostaci ovog istraživanja i 

ograničenja javljaju se zbog malog prigodnog uzorka, što je nedostatno za generalizaciju. U budućim 

istraživanjima je preporuka povećati veličina uzorka i uključiti sudionike iz različitih vrsta srednjih 

strukovnih škola i gimnazija, kako bi dobili učinkovitiji i pouzdaniji eksperimentalni dizajn.  
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STUDENT SELF-EFFICIENCY RELATED TO  PROJECT-BASE LEARNING IN 

SECONDARY MATH CLASSES 

 

Summary 

The aim of this research is to examine the connection between project-based learning and how the 

students assess their self-efficacy when solving math problems. Empirical research was conducted on 

the sample of 150 students of two secondary vocational schools from the City of Zagreb County. An 

experimental outline of the research was applied, and two groups of subjects were formed. The control 

group consisted of 80 students who were not involved in project-based learning, and the experimental 

group consisted of 70 students for who project-based learning concept was used in teaching math. The 

results of the research show a statistically significant difference between the two groups of subjects 

when assessing their self-efficacy in solving math problems. Students in the experimental group, who 

applied project-based learning when acquiring math content, rated their self-efficacy in solving math 

problems higher than students who did not apply the project-based learning approach. The obtained 

results indicate the importance of implementing project-based learning to teaching secondary  

school math. 

 

Keywords: teaching mathematics, project-base learning, self-efficacy 
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Summary 

There have been only a few studies in the literature of Hungarian Special Education and Sociology 

that explore the aspects of the social integration of adults who used to be diagnosed with mild mental 

retardation and replaced to primary schools with a special curriculum. According to Gayer et.al.(1985) 

this is also due to the fact that a significant number of them “disappears” in society, thus solving their 

own habilitation themselves (Bánfalvy, 2002).  

The data from existing literature mostly come from participants, other than the target group in 

question, related to their life (e.g. parents, professionals) (Mesterházi, 2019). However, if the target 

group is interviewed directly descriptions along more objective dimensions could be recorded, 

therefore, we, researchers would be able to get a closer glimpse into experiencing and understanding 

adults’ subjectively perceived life events, state of affairs and self-representation (Atkinson &Walmsley, 

1999; Katona, 2012). 

 

Keywords: special education, quality of life, social integration 

 

 

1. Introduction 

Since the establishment of the primary school with a special curriculum, it became the target of 

intense social debates, which was mostly fuelled by questioning the professionalism behind the 

enrolment practice and the heterogeneity of student population there. The most criticized factor is the 

over-representation of students from disadvantaged socio-cultural backgrounds within this type of 

institution. In relation to the not one-sided solution of this problem area Mesterházi (2019) states that 

the intelligence level expressed in numbers is only a reference point and not an exclusive feature and 

predictor of a student's school success and performance. Thus, the way in which the most effective help 

could be provided to the learner can only be determined by personally getting to know the child 

including his environmental factors. 

However, in addition to analysing the input channels of enrolling to a primary school with a special 

curriculum, it may be equally important to focus the attention on the output level as well. After all, if 

the future-oriented task of the school as an educational institution is to facilitate the successful 

integration of students into the society, then mapping the later social position of the respondents can be 

important information in the feedback (Lindmeier, 2013). 

The current life situation of an individual cannot only be characterized by “tangible” parameters, as 

specific experiences and subjective perceptions can nuance and in many cases modify the picture that 

is shown by the objective indicators. While the description of the quality of life by the Scandinavian 

model is based more on the availability of resources and the disposition of them and thus emphasises 

the objective factors, the American model considers the subjective perception and evaluation more 

important. Mixed models striving for a consensus between the two types try to implement a complex 

study of the quality of life by combining the different areas (Márfi, 2007). 

mailto:pongracz.petra@sze.hu
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According to the definition of the quality of life by Utasi (2007) the two areas are connected like 

this: happiness formed within the objective living conditions, the level of satisfaction, the experience 

of the condition of existence, the subjective perception of the objective conditions. The discourse on 

subjective perception and evaluation is also connected with two important concepts, satisfaction and 

happiness. However, neither the feeling of satisfaction nor the feeling of happiness clearly follows the 

objective living conditions. It comes from the relative independence of the two that the poor and the 

socially disadvantaged can also be satisfied, but the dissatisfaction and unhappiness of those with 

abundant resources can also be explained by the subjective experience of the living conditions. 

Subjective perception is related to desires, spoken and unspoken expectations, value orientations, and 

it also changes by the comparison with the results of others. 

Therefore, the mapping of subjective well-being goes beyond the fact that it is good to feel good, or 

it is a good feeling to be happy. By finding paths to subjective well-being, the “usefulness” of possible 

interventions cannot be limited to helping to find happiness. It rather draws the attention to the fact that 

the effect of happiness can be felt or experienced directly or indirectly in private life, work and other 

areas of life, as well as at the level of individual motivations and behaviours. (Diener, Lukas &  

Oishi, 2002). 

 

2. The background of the research (data collection, research participants, data analysis)  

The research took place between May 2019 and December 2019. It was conducted with adults who 

used to study in segregated primary school settings. The sampling of research participants was done on 

the basis of prior acquaintances, as in most of the cases this could create the atmosphere of trust needed 

for conducting the interview. The total research participants were 49 interviewees, including 25 men 

and 24 women, with a mean age of 30, 26 years (Figure 1). The oldest person was 51 years old and the 

youngest was 20. As the research focus was to explore the social integration and the objective-subjective 

dimensions of participants' current quality of life, an important criterion for sampling was to finish their 

studies in public education and should start their own life. The time passed since then was not an 

influencing factor in sampling. 

Outlining the individual walk of life was done by using semi-structured life story interviews, based 

on McAdams’ life story interview protocol (1995).  

 
Figure 1: Age distribution of participants 

 

 
 

Because my research presents information about individuals whose perspectives have not been 

explored well scientifically, my main prospect in data analysis and interpretation was rather descriptive 

than theory forming. Therefore, my research is considered to be purely qualitative in nature. I would 

also like to highlight the fact that due to the specific data collection method, which allowed for some 

flexibility, each descriptive category includes a different number of interview excerpts. All in all, the 

analysis focusses on exploring the ideas of research participants in detail instead of quantitative data 

processing. 
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Audio data processing was done by a PC, which was followed by the transcription of the verbatim. 

The text corpus makes up for 15000 words. 

Data analysis was performed by manual coding. The thematic analysis allowed for the creation of 

further cross-sectional categories in an inductive way, by using the strategy of comparative analysis. 

The recurring content elements and motives of the interviews with same meaning were arranged in the 

same categories. Some of these categories were formed by their content, others were based on my 

interpretations. These categories are illustrated in Table 2. 

 
Current well-being 

 Happiness Problem-free status 

 The feeling of overcoming problems  

Unhappiness Difficulties in private life  

Difficulties at work 

Health issues 

The greatest difficulty of current life situation 

 No difficulties   

Having difficulties  Financial problems 

Work issues 

Housing issues 

Family issues 

 Financial problems 

 No financial problems Managing finances well 

 Satisfactory income 

Having financial problems Loans 

 Difficulty in managing finances  

  Unemployment 

 
Table 2: Summary of subcategories related to quality of life and subjective well-being  

 

3. Research findings along some subjective dimensions of the quality of life 

 

3.1. Satisfaction with life 

To explore the subjective side of the quality of life in the research, the first question was asked: 

"How are you feeling now?" Based on the answers to the question, more than half of the respondents  

answered with a definite "good". The overall satisfaction with life can be considered to be a key variable 

in defining subjective well-being. The determining factors of this include the feeling of success and 

usefulness at work, in private life, in the hobby, that is the meaningful individual activity (Statisztikai 

Tükör, 2014). The following highlighted responses reflect this well. 

“[I feel really] superb. What else would we need? I have a place to live; I have a stable 

[relationship] girlfriend and a good sibling relationship.”  

However, positive answers do not always mean that the current life situation is completely problem-

free, but rather – despite the many existing risk factors – the experience and hope of being able to 

overcome these. 

“Well, I’m fine. I am not complaining. It would be a shame. We have some difficulties, but we will 

solve them and they're done. We're fine, that's all.” 

In some cases, the assessment of the current situation is formulated in light of the past. 

“I’m fine, I’m fine… Well, I had a hard way to go. We had to go through so many things. If anyone 

can do it this way, hats off. Getting out of especially that kind of a medium, of that kind of people,  

is not easy.” 

Socio-economic security can also be an important feature of the quality of life. In addition to 

financial security, employment, housing and health care also belong to this category (Hegedűs, 2001; 

Fekete, 2007). According to our research data in those answers in which responders' current life 

situation show mixed emotions or malaise, unhappiness, the uncertainty experienced in these areas of 

life has an impact on everyday lifestyle, and thus on the quality of life. These responses were mostly 

related to the difficulties of starting a family, unemployment, problems at a workplace and health issues. 

"I am not OK. Everything is messed up [in my life]. The children, so that I should not lose them, and 

look for a sublet, these are all burden on my shoulders.” 
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"I'm not happy at all. Everyone around me starts a family and buys an apartment, and I am still at 

home at my age. I’m happy with everyone’s success, but it’s not [a] good [feeling] that I have only 

achieved that much.” 

“Not really well, because I have mood swings. I suffer from depression, which unfortunately has 

become more severe so that I need medical help. The depression was caused by a leg ulcer because I 

can’t get over it.” 

In addition to the direct significance of the educational attainment, there is an indirect effect as well. 

Data from Eurostat survey (2013) confirmed that the higher an individual’s educational attainment is, 

the things he or she deals with is judged to be more meaningful. Age and economic activity are also 

differentiating variables. The former experience of unemployment shows a much stronger correlation 

with satisfaction than the current unemployment or labour market situation. According to the survey, 

the most dissatisfied with their lives in terms of market positions are those who are unemployed or who 

classify themselves as belonging to the low-class or working-class and those with low income 

(Lengyel&Janky, 2003). This idea has not fully been supported by the present research. 

 

3.2. The greatest difficulty of the current life situation 

Regardless of the outcome of the responses about current well-being, interviewees were also asked 

to highlight some things from their lives that are the most difficult for them at the moment. It is well 

known that subjective well-being is not primarily related to the complete absence of difficulties, but 

rather to the ability to cope with them and to the resulting feeling of self-efficacy. 

Although more than half of the interviewees reported about their well-being, there were only a few 

cases when a respondent was unable to highlight any difficulty from his or her current life situation. 

The responses related to the difficulties basically fall into four main topics: difficulties in financial 

issues, housing, working and family, which are directly or indirectly interconnected.  Most respondents 

referred to financial problems.  

“… how to make ends meet from a certain amount of money. All right, my children support me, but 

I don't expect them to do so, because they also have their little ones.” 

"The money. I've nearly finished my loan repayment. Two and a half million [Ft]. I was also on the 

BAR list, and finally, [the bank] started to ban a sum of money above my hundred thousand Ft payment 

every month.” 

The following thoughts were expressed with work-related problems. 

“The biggest difficulty is finding a job. Most of the time, I couldn’t meet the requirements or I 

couldn’t fit in because of my workmates. Usually, they wanted to entrust me with the worst tasks and so 

it’s pretty hard to fit in anywhere.” 

Difficulties with housing and flat purchase were also highlighted in connection with work and 

financial issues; often having financial problems in the background.  

“… My partner and I are not together right now. The situation is that we haven't been able to move 

[somewhere] together, and maybe we'll be able to do that later… My and my partner's earning would 

not cover that [the renting cost], and we might be unlikely to be able to arrange taking out a loan.” 

“The finances. Well, I'm trying to leave that job, but there's nowhere to go. It would be better to 

have my own [flat], or to be further from everyone.” 

The fourth large group of problems are related to family and family relationships. 

”… I feel sorry for the biggest, the oldest one because how to say that, he is ashamed of us. He 

doesn’t visit or contact us because he’s ashamed of us. And I'm sorry about that because this way the 

family has fallen apart. Because he's also my child, but he doesn't want [to be].” 

Despite the difficulties, a positive attitude is reflected in the following progressive thoughts, which 

testify to a high degree of self-efficacy. 

“Now I see there is no problem that cannot be fixed. I have to. If we are not positive about things, 

what will happen in the future? It won't get any better if I get sad and stressed.” 

"I look at the bright side of all bad happenings and try to do everything in order to find the answer." 

 

3.3. Financial problems 
Although the theme of financial difficulty - the current biggest “burden” - has been previously 

mentioned by the research participants in many cases, it was also a separate interview question. The 
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distribution of the responses for the question "Have you got financial problems now?" was almost equal, 

of the participants said “no” and of them said “yes”. 

According to the research of Campbell et al. (1976), the income level on a personal basis influences 

the subjective well-being to a small extent, and the growth of the income dimension influencing the 

subjective well-being is not linear. The adaptation theory described by Brickman et al. (1978) highlights 

that by the change in the financial situation the subjective well-being may temporarily increase or 

decrease, but over a time individuals adapt to their changed situation, thus their subjective well-being 

is restored to its original level. Summarizing the results of several other studies on this topic (Diener et 

al., 1993, 1995; Diener&Suh, 1997; Gardner&Oswald, 2006), it can be said that the existence of 

material goods is related to satisfaction only until it reaches the level required to meet the intrinsic needs 

(Szondi, 2007). 

In the case of our research participants, the financial difficulties were often caused by 

unemployment, loss of income of one of the family members, difficulty in managing finances, loans to 

make up for the lack of money, and repayment of loans. 

"I go to the council to get some [cost-of-living] allowances… I usually get it." 

“Sometimes by the end of the month – there are a lot of bills, electricity, gas – so the money goes 

for everything. We are four. And we also have a loan.” 

“There are times when we need to borrow money or when we don’t need to do that. Of course, I 

always ask for as much as I can return.” 

Certain basic conditions (housing, regular meals, regular income) are, of course, essential for an 

individual not to feel like an outsider in society, but at the same time, the desire for having financial 

possessions can greatly vary from individual to individual. For those who have less desire for material 

values and have a low income, satisfaction – even at a high level – can also be achieved (Boyce&Wood, 

2011, Budria et.al., 2012 in Hajdu, 2015). 

The following answers also reflect well that it is not the feeling of complete satisfaction with the 

earnings, but rather the realization of the acceptable way of income management of the individual is 

that means being materially subjective “problem-free”. 

“We will solve it, we have to. We manage from what we have.” 

“I don’t think we have any. We are able to pay our bills, we have something to eat.” 

“No, we haven't any. I make sure [that there should not be any]. There are times when it's harder. 

If you are smart, you buy half a kilo of meat, make meatballs and vegetable-dish, this can be made from 

600 Forints. You can eat this for three days.” 

 

4. Conclusion 

People with intellectual disabilities vary significantly in their intellectual capacities, the abilities 

needed for school performances or later in their working life, and also in relation to accompanying 

symptoms, emotional and physical conditions (Hodapp&Dykens, 2003). Clarke (1985) states that inter- 

and intra-individual differences are much greater among people with intellectual disabilities compared 

to non-disabled ones (Clarke et al., 1985). 

Examining the life situations from a closer point of view, research revealed that we could not 

encounter specific problem areas associated with disabilities, which were rather related to low-status 

strata of society. The problem areas, such as housing, job insecurity, financial difficulties, which are all 

obstructive factors in one’s life path, were more significantly present in the case of research participants. 

If we consider the school as the main source of mobility, the entry into primary school with a different 

curriculum largely determines the later life path of a person, but in case of their progress, individual 

resources are equally significant. 

According to research, which was carried out among the Hungarian population in 2006, the closest 

correlation between happiness and satisfaction with different areas of life showed that satisfaction with 

the life that has been lived so far. It should be emphasized that family life and health play an even more 

important role in how individual happiness is experienced than the standard of living, which is followed 

by financial factors (Márfi, 2007). 

The difficulties revealed from the interviewees' lives cannot be examined in isolation without 

considering the individual's interpretive framework. Previous studies on youngsters’ family 

backgrounds who attended special schools focused mostly on the correlations between low social status 
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and segregated schooling, highlighting unemployment and low rate of employment, which co-occur 

with poor financial conditions and low living standards (Csanádi et.al., 1978).  

However, no attention was paid to how all these factors are perceived by the individuals, as well as 

on what subjective evaluations are attached to them. According to Márfi (2017) the complex 

examination of the quality of life needs all these factors to be taken into account. When for example 

many of the interviewees stated that they were feeling well, this did not always mean being completely 

problem-free or financially all right. Data analysis also revealed that the risk factors mentioned by the 

research participants can positively influence them. This means that they learn how to deal with stressful 

situations. To cope with challenges, even if they turn out to be unsuccessful, they can produce more 

effective life strategies, which can contribute to overcome similar kind of difficulties later in life in 

order to create a more predictable future (Solymosi, 2017). 
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Summary 

School as a secondary socialization medium plays a major role in academic progress, but school 

success cannot be measured by merit alone. The school social atmosphere, the teacher-student 

relationship, and the classroom atmosphere can also play a role in both school success and  

school dropout. 

The aim of the study was to explore the causes of early school leaving through semi-structured 

interviews with teachers. The participating N = 30 teachers were disadvantaged and multiple 

disadvantaged students, mainly Roma / Gypsy. The interviews revealed what they consider the main 

reasons for early school leaving. 

More than half of the educators thought that the pedagogical methods of conventional frontal 

education were not effective among these students. Most mentioned that most students spend their daily 

lives in a disturbing classroom environment, teenage girls are prone to having children early, and high 

absenteeism is common. Drug use also appears to be one of the causes of school dropout among 

students, as does public employment. The results show that in addition to academic failures, a number 

of factors may play a role in early school leaving. 

 

Keywords: early school leaving, causes, teachers, semi-structured interviews 

 

 

1. Introduction 

Early school leaving is one of the biggest problems today. Worldwide, it affects all education 

systems, even if not in equal proportions. In developing countries, the proportion of those with a primary 

education or no primary education at all is much higher. Early school leaving is not a simple problem, 

it cannot be approached from one side. We are facing a complex and multidimensional phenomenon, 

the solution of which is not just the task of schools or care systems. This is why early school leaving 

cannot be approached from just one side. It is very important that students who are at risk of early school 

leaving without education (low socioeconomic status, one or both parents have a low level of education 

and thus a minimum income) can be identified in time and assisted in appropriate ways. The present 

study would like to present the results of an interview survey conducted with the involvement of 

educators who work with disadvantaged and multiple disadvantaged students, mainly Roma / Gypsies. 

The study contributed to a complex picture of what the educators see as the reasons that lead a student 

to drop out of school. 
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2. Theoretical background 

The explanation for why a young person decides to drop out of school is very complex. In his work, 

Rumberger (1995) mentions 3 levels of early school leaving. According to this, (1) the family, (2) the 

school, and (3) the community are the segments in which the student lives his or her daily life. The 

factors identified at these levels can help us see the full picture of the causes of early school leaving. As 

we know, dropping out of school is not a sudden decision, much less the result of a process. We can 

stop this process if we shed light on the reasons for dropping out of school. The family, the school, and 

the community are all the stations from which the learner departs and arrives day in and day out. It is 

for this reason that these segments play a huge role in a student’s educational attainment. 

 

3. Family background 

The relationship between family background and early school leaving can be attributed to 

Rumberger’s name. In his work, Rumberger (1983; 1995) found that the economic and social situation 

of the family and the educational level of the parents could predict both school achievement and  

school dropout. 

In their work, Tárraga García et al. (2017) concluded that school outcomes and school successes 

cannot be caused by school alone. The family also plays a very important role in a child’s school life. 

Tárraga García et al. (2017) divided school success into two subgroups. groups contain structural 

and dynamic variables. The work of the authors classified the following variables into two groups. The 

group of structural variables includes parents ’educational attainment, their occupation, and the social 

level at which the family is located. In contrast, the group of dynamic variables includes the home 

environment, communication, participation in the child's education, and parental expectations. (Tárraga 

García et al., 2017). The variables are interdependent, so dynamic variables cannot be separated from 

structural variables or examined separately. Numerous studies also discuss the socioeconomic status of 

the learner. In their work, Parr and Bonitz (2015) wrote about students living in low-income families. 

They found that these students were much more involved in the problem of early school leaving without 

education than their peers living in higher-income families. Beyond income, in families where income 

imposes certain constraints on both family life and the child’s educational attainment. We need to know 

that these families not only have low incomes but also fewer social and cultural resources related to 

school, and students growing up in low-income families may experience disruption in school, which 

can also lead to alienation from school as they are unable to adopt comprehensive economic and social 

values (Szverle, 2020) 

 

4. School environment 

It is known worldwide that schools have a strong influence on both student achievement and early 

school leaving. The cultural structure of schools and the possibilities of the institutional system may 

also be related to early school leaving without education (Koc et al., 2020). Koc et al. (2020) found that 

this is overwhelmingly true when the rules and norms in the school are not clear to the learner or when 

the school becomes a negative medium of socialization. Students spend most of their time in the 

institutional system of the school, which is a much larger and more formal community than the family 

(Jámbori et al., 2019). 

In his work, Rumberger (2020) also related the composition of students to early school leaving 

without education. It is a well-known fact that schools have a strong influence on student achievement, 

including early school leaving. The biggest challenge is to separate the school factors of the students' 

family background as well. Rumberger’s (2020) work distinguished four types of school factors that 

influence students ’school performance and thus also early school leaving. (1) student composition, (2) 

school resources, (3) structural characteristics, (4) processes and practices. The first three factors are 

seen as school input as they relate to educational processes and the last refers to practices over which 

the school is in control so it can be used to judge the effectiveness of the school. 

 

(1) Composition of students 

Student composition influences student performance not only on an individual but also on a complex 

and societal level (Rumberger, 2020). That is, the social composition of students in a school can affect 

performance. Numerous studies have already shown that the social composition of schools can predict 

early school leaving (Rumberger, 1995; Rumberger and Thomas, 2000; cit. Rumberger, 2001). 
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(2) School resources 

Several studies (Mac Iver & Mac Iver, 2009; Tarabini et al., 2019; Rumberger, 2020) suggest that 

sources influence early school leaving. It was found that the proportion of students and teachers has a 

positive and significant effect on the rate of early school leaving in schools, even when we consider a 

number of individual and group factors that may also influence early school leaving (Rumberger, 2001). 

In their study, Rumberger and Thomas (2000) found that the higher the quality and preparedness of 

teachers in a given school, the lower the risk of early school leaving among students. 

 

(3) The structure of the school 

For the third characteristic, the type of school comes to the fore, (public, private, church) Rumberger 

(2020) found that the rate of early school leaving without education is lower in church schools than in 

public or private schools. According to Rumberger & Thomas (2000), school size affects school dropout 

both directly and indirectly. 

 

(4) School exercises 

In the latter type, school practices come to the fore. According to Rumberger (2020), in particular, 

the social and school climate, educational attainment, and the number of students in further education 

can estimate the rate of school dropouts. Rumberger (2020) believes that schools can contribute to 

student early school leaving without education in two ways. (1) One method is to create conditions in 

the school that the student voluntarily chooses to drop out of school, (2) the other method is based on 

the explicit decisions of the school staff. These may apply to rules and actions e.g. a lot of absenteeism, 

bad behavior. 

According to this, the composition of students not only individually but also socially influences 

student performance (Rumberger, 2020). The student's commitment to school and his / her relationship 

with teachers may also indicate the problem of dropping out of school. Nouwen and Clycq (2019) 

pointed to the fact that support provided by teachers can be one of the preventive and preventive tools 

for early school leaving. A positive and strong teacher-student relationship, with the help of educators, 

can strengthen a learner’s commitment to school, thereby preventing early school leaving without a 

degree. 

 

5. Community 

Outside the family and school, community and peer groups influence early school leaving. Thus, 

early school leaving is not limited to school processes, non-school experiences are also involved in the 

school leaving process (Gao et al., 2019). In poor communities, lack of resources and peers negatively 

affect the development of children and adolescents (Rumberger, 2020). Young people living in these 

communities are more likely to be affected by early school leaving if those living in their company are 

also school dropouts (Rumberger, 2001). In a study by Lee and Lam (2016), they found that peers 

’school experiences also have an impact on the adolescent in terms of early school leaving. Rumberger 

(2020) found that in areas where neighbors ’unemployment was high, higher rates led to early school 

leaving. 

 
6. The aim of the research, hypotheses 

The aim of the research was to obtain a comprehensive picture from the perspective of educators of 

what they consider to be the causes of early school leaving without a degree. All teachers in the present 

study (N = 30) deal with a large number of disadvantaged and multiple disadvantaged Roma / Gypsy 

students. In order to be able to draw conclusions about the psychometric characteristics of the 

questionnaire, it was necessary to formulate hypotheses. 

(1) We assume that educators say the role of the family is very strong in terms of dropping out of 

school. 

(2) It is assumed that the high number of absences is due to some additional reasons. 
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7. Methods 

The study was conducted between March 2020 and May 2020 with the involvement of 30 teachers 

from 16 primary schools. I involved a maximum of two volunteer applicants from one school in the 

interview data collection, this was necessary in order to get an idea from several schools of how 

educators see the reasons for early school leaving without a degree. 

I selected some of the teachers through a random sampling procedure, in consultation with the heads 

of the institutions. The other part of the teachers was selected using the snowball method. I personally 

wanted to visit the 16 schools I had consulted in advance to conduct the study. Unfortunately, the 

coronavirus epidemic did not allow me to visit my interviewees in person, so I conducted the interviews 

online using a webcam and microphone. The interviews were semi-structured and I asked open-ended 

questions to the interviewees based on a questionnaire developed by Hanna Tomaszewska-Pekala et al. 

(2017) and the Educational Longitudinal Study (ELS) (2004). I have already tested these questionnaires 

in a large sample survey (Szverle, 2020a) with 623 individuals who (1) did not complete primary school, 

(2) completed but did not obtain a profession or a degree, (3) completed primary school , but only later 

did they obtain a profession or qualification not immediately after completing primary school. The 

questionnaires provided a very good basis for my interviewees to reflect on the student-parent 

relationship, the school environment and the expectations of students and parents, and the influence of 

peers. 

 

8. Sample 

All of the interviewees (N = 30) work in a school with a high proportion of disadvantaged and 

multiple disadvantaged students. Educators from 7 schools in 7 counties were included in the study. 

These counties were as follows. (1) Bács-Kiskun, (2) Békés, (3) Borsod-Abaúj-Zemplén, (4), Hajdú-

Bihar, (5) Jász-Nagykun-Szolnok, (6) Pest and (7) Szabolcs-Szatmár- Bereg. 

The majority of the sample was women N = 24. Only N = 6 men participated in the study. The 

average age of the examined teachers was M = 35.8 years. 

The explanation of the sample also includes why the interviewees were selected from these 7 

counties. The “Downloadable public education data, statistical statements” sub-page of the Education 

Office updates the county statistical statement of disadvantaged, cumulatively disadvantaged children 

and students every six months. It is also clear from this statement that the number of disadvantaged and 

cumulatively disadvantaged students is high in these counties, which is also shown in Table 1. 

 
Table 1: County statement of disadvantaged and cumulatively disadvantaged primary school students 2021  

I. semester. source: https://dari.oktatas.hu/kozerdeku_index  

 

County Disadvantaged (persons) Cumulative disadvantaged (persons) 

Bács-Kiskun 2927 1296 

Békés 1822 1202 

Borsod-Abaúj-Zemplén 6846 11741 

Hajdú-Bihar 3634 4392 

Jász-Nagykun-Szolnok 3321 3312 

Pest 3478 1605 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6057 9400 

 

9. Results 

The relationship between student and parent 

Interviewees consistently stated that the parents of disadvantaged and multiple disadvantaged 

students are in many cases unable to contribute to their academic progress and help them write their 

homework. Almost all of the teachers reported that they were aware of several students in the school 

who lacked certain skills and abilities, and it was likely that socialization could be impaired in these 

students.  

https://dari.oktatas.hu/kozerdeku_index
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“I don’t even expect them to help kids with homework because it’s impossible. The child’s 7th grade 

mom has 5 classes on how she could help with chemistry when she didn’t even learn that ”33-year-old 

teacher. 

“There are families who are interested in the child, ask how they behave when we are already talking 

about learning, they are always in a hurry to go home” 29-year-old teacher. 

Teachers have stated that parents who really motivate their child to improve their academic 

performance are also more interested in school, as opposed to parents who do not monitor their child’s 

academic progress at all. 

 

Parental expectations and the child's school performance 

Low parental expectations can result in low school performance (Ruiz de Miguel, 2001). Educators 

confirmed that the majority of disadvantaged children in their families have very low expectations of 

the child, which is why the child does not have high expectations regarding their educational attainment 

and in order to make their academic progress more effective. In a student-parent relationship, it is very 

important that the parent has appropriate expectations for the child.  

“They know they can go to public work. Many times there is no purpose in life… I ask students 

where they want to go to study further, there is no answer. How could they… not even know the 

professions. ” 54-year-old teacher 

“I have a disciple who is of good ability. The family pulls it back. I was forced to talk to my parents 

to let me study when I finished elementary school. I hope you get a profession too”” 44-year-old teacher. 

 

School environment 

Teachers also discussed their own professional skills and said that not all methods are effective in 

educating disadvantaged and multiple disadvantaged students. Several educators involved in the data 

collection mentioned that the skills and abilities needed to properly treat disadvantaged and multiple 

disadvantaged students had not been acquired at the university. However, some teachers believe that 

over the years, the situation is getting worse among disadvantaged and multiple disadvantaged students. 

Behavioral problems, substance use, and public employment have become important factors in early 

school leaving. However, educators see the root of the problem in the fact that the school environment, 

the readiness of educators, can give a student a reason to leave school.  

“In a school where middle and upper middle class students study, it may work to follow the NCC 

(National Core Curriculum - the author), but here it is impossible with us… You have to love them very 

much, but you cannot teach frontally, also according to the NCC inability, it does not go like anywhere 

else to go in and grind the material e.g. history. It can’t be here, we have to talk here about what 

happened at home, who died in the village, what I ate for dinner, and then we have to figure out why I 

need to know Ancient Rome ”55 years old male educator. 

“When I see you get tired of singing with them, we sit around. Not only do they have to be taught, 

loved and approached with understanding, they are not taught in college”35-year-old teacher 

A disruptive classroom environment also has a negative impact on a student’s academic 

performance. Inadequate teacher training, fatigue, and students who would require special 

treatment can all have a negative impact on student performance. Educators mentioned the 

importance of a positive relationship between teachers and students, as a calm classroom and 

classroom environment could be built on this. In addition to teaching, the education of children 

has also been highlighted, and in many respects, the socialization of children is entirely the 

responsibility of teachers rather than the family.  

“I have colleagues who are downright ill when it comes to going to 6th grade to teach. In fact, there 

are special needs students (those with integration, learning, behavioral difficulties - the author) who are 

not officially diagnosed, but we know, see, perceive that there is a problem with them. Until then, we 

can’t provide effective help either, even the parent doesn’t turn to a specialist with the child, we say in 

vain, we ask for an appointment to help. That's hard to teach. " 32-year-old teacher 

“They respect me, not because I yell at them, I’m consistent. I go into class, they are quiet right 

away, you have to earn respect, but that can only be done if you turn to them with love. At first, 

they yelled at me and tossed me with papers. - 33-year-old male teacher 
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“There are other problems. They yell in class. Dirty words is pouring out of their mouths .. they use 

these words… sorry for them… they don’t deserve it. But a lot also depends on us teachers. If we are 

as aggressive with them as our parents are at home, then they will react that way too. Many colleagues 

need to change their attitudes and teach at university how to deal with disadvantaged students, especially 

those living in deep poverty. They need to be educated and that is our job. ” - 48-year-old teacher. 

It is also important to mention the impact of peers, as peers are the ones who have a major influence 

on early school leaving without an education. Negative peer impact, early childbearing, substance use, 

or regular alcohol use, older non-studying, non-working siblings, according to the educators 

interviewed, contribute greatly to the student becoming a first-time student and later an early school 

leaver.  

“There are a few in our school who have a sibling over the age of 16 who doesn’t study or even 

work, I see this as more of a back pulling force for primary school student” 36 year old male educator 

“The 13-year-old girl got the status of a private student, we know she won’t come back anymore… 

she got pregnant in the summer” - 40-year-old teacher. 

“They’re already hungry on Monday, there’s a 15-year-old boy we know he uses drugs regularly. 

We talked guardianship… you can imagine. We have hardly seen the boy since then ”- 42-year-old 

teacher. 

“If there are more people in the class who have an older brother who is not working, not studying, 

they are banging in a gang, disturbing the class, hurting their peers… mentally, often physically as well. 

They are aggressive. ” - A 47-year-old teacher. 

We called in mom, dad was in jail, child was missing 275 hours. Mom shrugged. It turns out that the 

little girl already has a partner who older and they live together.  Life partner do you understand? At 

the age of 14. It will be a repeater. In if she come back .. ”- 36-year-old male teacher. 

 

10. Summary 

In summary, the interview revealed that many teachers think the problem of early school leaving 

coming from the family. The family, as the primary medium of socialization, plays a big role in the life 

of the student, as the norms and patterns are mastered here; the basic things are learned in the family. 

The lack of socialization is also evident in the field of school relations and in the student's behavior. 

The pattern taken from the primary socialization medium at home, the student’s mode of expression, 

aggression, and behavior greatly influences the student’s school life. Low parental expectations also 

lead to low student achievement. Of course, it also turns out that the school environment, the attitudes 

of the teachers; also greatly influence the students in how they relate to their school. A positive 

relationship between educators and the learner, including trust, was found by teachers to be the strongest 

force in the school. Educators have also criticized their own readiness, with many saying they do not 

teach the university how to treat disadvantaged and multiple disadvantaged children. Many teachers do 

not have the right attitude, and some students have unofficial learning, behavioral or behavioral 

disorders. 

Reasons for high absenteeism include early childbearing, early seasonal work, early-seemingly 

serious relationships, and the pattern of older siblings who do not study or work all result in a student 

missing a high number of hours and then leaving the school early. 

The interviews revealed that not only teachers but also parents have a huge responsibility for 

dropping out of school, as low parental expectations also lead to low performance. In conclusion, 

curbing early school leaving would require a comprehensive program that includes the family, the 

school, the individual and the individual's environment. 
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Sažetak 

Obrazovanje učitelja u Zadru datira od početka 19. stoljeća kada su se organizirali tromjesečni 

tečajevi za učiteljski poziv, zatim je otvorena prva učiteljska škola, Ilirski preparandij (1866.-1921.), 

nakon poslijeratne Učiteljske škole (1945.-1965.), Pedagoške akademije (196.-1978.), dvogodišnjeg, 

pa četverogodišnjeg studija na Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu na Filozofskom 

fakultetu (1978.-1998.), kada je uveden i studij predškolskog odgoja, te Visoke učiteljske škole (1998.-

2002.) nastavlja se kontinuitet obrazovanja učitelja i odgojitelja, danas kao petogodišnji sveučilišni 

studiji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Odjel za izobrazbu učitelja i 

odgojitelja, izvodi tri sveučilišna studijska programa: Integrirani učiteljski s dva modula (hrvatski jezik 

i književnost, te likovni modul), preddiplomski i diplomski redoviti i izvanredni studij ranoga i 

predškolskog odgoja i obrazovanja. 

U radu će biti predstavljeni i stručni časopisi, koji su izlazili u izdanju Prve učiteljske škole, te onih 

koji izlaze i danas. Od časopisa „Zora“, prvog pedagoškog časopisa u Dalmaciji čiji je izdavač bila 

Učiteljska škola u Arbanasima, a izlazio je u vremenu od 1884. do 1889. godine do Magistre Iadertine 

znanstveno stručnog časopisa Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja. 

 
Ključne riječi: Učiteljska škola u Arbanasima, časopis Zora, pedagoške teme, Sveučilišni petogodišnji 

učiteljski studij, Magistra Iadertina. 

 

 

1. Uvod 

U Zadru je 1866. godine otvorena prva učiteljska škola u Dalmaciji. Do tada nije postojala škola za 

obrazovanje učitelja na hrvatskom jeziku. U Zadru je postojao dvogodišnji tečaj za učiteljske 

pripravnike, a u Dubrovniku jednogodišnji tečaj za obrazovanje učiteljica. U oba slučaja nastavni je 

jezik bio talijanski, a hrvatski jezik bio je samo jedan od nastavnih predmeta. Ministarstvo javne nastave 

u Beču je 1864. godine donijelo odluku da dalmatinska vlada osnuje posebnu školu u kojoj će obrazovati 

djecu sa sela (samo muškarce) za učiteljske pripravnike, a škola je kako se navodi (Foretić, 1956) nakon 

dosta polemike smještena u blizini Zadra u Arbanasima. U studenom 1866. godine započela je s radom 

pod nazivom “Ilirska preparandija”1. Za samo mjesto navedena škola je imala posebni značaj. Do 

osnivanja ove učiteljske škole u Dalmaciji nije postojala škola za obrazovanje učitelja, većinom su se 

                                                 

 

 

 

 
1 Godine 1872. mijenja naziv u Muško učiteljište – postaje trogodišnja, a od 1904.-1921. škola se zove Muški preparandij – 

postaje četverogodišnja). U tekstu se spominje i kao Arbanaška škola, te Učiteljska škola u Arbanasima, jer se tako navodi u 

citiranoj literaturi. 

mailto:szrilic@unizd.hr
mailto:vvukic@unizd.hr
mailto:kmarcina@unizd.hr
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provodili tečajevi u trajanju od nekoliko mjeseci. U pola stoljeća svoga djelovanja škola je dala mjestu 

u kojem je djelovala oko 880 mladih učitelja. Preko stotinu njih se bavilo književnošću ili su bili 

suradnici u novinama, više od dvadeset su bili školski nadzornici, a jedan od njih je doktorirao i postao 

sveučilišni profesor (Obad, 1997). Maturanti Arbanaške škole predstavljali su prve glasnike kulture i 

pismenosti. U njoj su budući učitelji, pored redovitih školskih predmeta, imali i praktičan dio nastave u 

školskom vrtu kako bi, kada dođu u zaostala sela osim opismenjavanja unapređivali i poljoprivredu. 

Škola je dala i prvi pedagoški list u Dalmaciji, Zoru, koja izlazi u razdoblju od 1884. do 1889. godine. 

Uz brojne vanjske suradnike, suradnici i urednici stalnih rubrika časopisa bili su učitelji Arbanaške 

škole. Oni su pokretači svekolikog razvoja našeg prostora, a bitan segment njihovog javnog djelovanja 

je suradnja i u drugim zadarskim novinama i časopisima krajem 19. i početkom 20. stoljeća (Bacalja, 

1997).  

 

2. „Zora““ – prvi pedagoški časopis u Dalmaciji 

Tijekom 19. i prvih desetljeća 20. stoljeća talijanske okupacije Zadra, po broju listova i časopisa 

Zadar je, kao upravno, administrativno i kulturno središte Dalmacije količinom tiska prednjačio. I prije 

otvaranja Učiteljske škole u Arbanasima nalazimo članke pedagoške vrijednosti. 

 

 
 

Slika 1. Naslovnica prvog broja časopisa 

 
Časopis Zora počeo je izlaziti 1. siječnja 1884. godine, a izlazio je kao polumjesečnik, s iznimkom 

srpnja i kolovoza, tj. ljetnih praznika, kada je izlazio jednom u mjesecu2. Časopis je tiskan u tiskari 

Ivana Woditzka. Veličina lista je 30,5 x 23,1 cm. Naslov lista i osnovni podaci koji idu uz novine 

zauzimaju nešto više od gornje trećine naslovne stranice. U sredini toga dijela dominira jureća dvokolica 

s upregnuta dva konja, a u dvokolici stoji vila, desnom rukom držeći uzde, a u lijevoj goruću baklju. Na 

                                                 

 

 

 

 
2 Kao prilog časopisu izlazio je i Književno-poučni časopis - list za zabavu i pouku. Prvi je broj izašao 21. studenoga 1885. 

godine, a posljednji 30. svibnja 1886. Urednici Vicko Danilo i Miho Zglav pokušavali su produžiti vijek trajanja književno-

poučnog časopisa za zabavu i pouku, no nisu u tome naumu uspjeli. Njegova je uloga bila da učenike i njihove roditelje zabavi 

različitim štivom, no isto tako i pouči o novim spoznajama iz jezika, i upozna ih s prijevodima, pjesmama, kratkim pričama, 

književnim bilješkama i vijestima, i tomu slično. Kao suradnici se spominju: Josip Bersa, Juraj Carić, Juraj Kapić, Petar 

Kasandrić, Antun Paško Kazali, Marcel Kušar, Vladimir Trsatski. 
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desnoj strani je ime lista Zora, čija su slova urešena zvjezdicama. Cijeli je crtež dvokolica i imena lista 

zaokružen stiliziranim duguljastim grančicama s ponekim listom. Ispod crteža u sredini piše: “Učionički 

časopis”, a ispod toga je datum izlaženja, također u sredini. Lijevo gore od glavnog crteža je broj lista, 

a desno gore godina izdavanja. Prve su dvije godine izlaženja 1884. i 1885. izašla 22 broja godišnje, a 

treće godine došlo je do poremećaja u izlaženju lista te je izišlo svega 10 brojeva. Četvrto godište 

izlaženja lista započelo je 1. listopada 1886.  godine, a završilo je s brojem 22. od prosinca 1887., s tim 

što je broj tiskan 08. travnja 1888.godine. Od broja 8. svaki svezak ima označeno za koji je mjesec, a 

ispod toga u zagradi datum stvarnog izlaska lista. Tako je broj 8. od siječnja 1887. tiskan 25. travnja 

1887.; brojevi 9. i 10. za veljaču 1887. izlaze 8. i 24.svibnja 1887.; brojevi 11. i 12. za ožujak 1887. 

izlaze 6. i 20. lipnja 1887.; brojevi 13. i 14. za travanj 1887. izlaze 10. i 31. srpnja 1887.; broj 15. za 

kolovoz 1887. izlazi 15. listopada 1887.; broj 16. za rujan 1887. izlazi 10. studenoga 1887.; brojevi 17. 

i 18. za listopad 1887. izlaze 1. i 19. prosinca 1887.; brojevi 19. i 20. za studeni 1887. izlaze 20. siječnja 

i 16.veljače 1888.; a brojevi 21. i 22. za prosinac 1887.tiskani su 24.ožujka i 8.travnja 1888. godine. 

Tako peto godište počinje brojem 1. tek od 1.svibnja 1888., a izlazi do veljače 1889. godine kada je 

izišao broj 18. kao posljednji broj. Ukupno su izašla 94 broja, a po godištima: I-22, II-22, III-10, IV-22 

i V-18. Svaki broj časopisa je imao osam stranica, a stranice su se nastavljale sljedećim brojem. Tako 

je broj 2. počinjao stranicom 9., a broj 3., stranicom 17. itd.  

U pedagoško-didaktičkom časopisu Zora najviše radova objavili su urednici Vicko Danilo3 i Miho 

Zglav4, sudeći po potpisanim većim i značajnijim tekstovima, no vjerovati je da su autori i čitavog niza 

kraćih radova koji nisu potpisani. Uz njih su za Zoru pisali mnogi, uglavnom pedagozi i učitelji. Svoje 

radove u Zori, objavili su: Vicko Adamnović5, Mašo Bodulić6, Stjepan Buzolić7, Andrija Čurčić8, Milan 

Kobali9, Petar Lorini10, Frano Radić11, te brojni drugi pisci i pedogozi (Marija Kuničić-Vidović, Bartul 

Matijaca, Luka Poljak, Petar Stipčević, Janko Tomić, Ferdinand Tonin, A. Goerth, Stjepko Ilijić, Vid 

Vuletić-Vukasović i Eugenij M. Vusio).  

Zora je prvi pedagoški časopis u Dalmaciji i kao takav pomoć učiteljima u stručnom usavršavanju 

za profesiju. Već je tada uočeno da profesija učitelja traži dinamiku u odnosima s učenicima, da on 

mora biti informiran i pratiti stručnu i znanstvenu literaturu. Dokaz tome su raznovrsne teme o kojima 

pišu brojni autori, počevši od toga da se daje naglasak na cjeloživotno obrazovanje učitelja, razvoj 

njihovih sposobnosti, ne samo u sferi struke, već i razvoju socijalnih kompetencija u odnosu prema 

                                                 

 

 

 

 
3 Od 1897. do smrti, 1899. godine bio je ravnatelj Učiteljske škole u Arbanasima i član Pokrajinskog školskog vijeća. Od 1884. 

godine prvi je član Hrvatskog književno-pedagoškog zbora, koji je djelovao u Zagrebu. Radio je na unaprjeđivanju nastave u 

pučkim školama, te isto tako i na poboljšanju položaja pučkih učitelja. Zauzimao se za osnivanje petorazrednih učiteljskih 

akademija 
4 Od godine 1911. do početka 1915. bio je upravitelj Muške preparandije u Arbanasima. Bio je član Hrvatskoga pedagoško-

književnog zbora. Bio je kulturni i javni radnik Zadra toga doba, te član brojnih zadarskih društava, no najviše se isticao na 

unaprjeđenju nastave u pučkim školama. 
5 Pedagog i povjesničar kulture. Službovao je u Janjini (Pelješac), Rovinju i Dubrovniku. Od 1875. do 1883. bio je kotarski 

školski nadzornik. Intenzivno je proučavao dubrovačke starine te je napisao više monografija. Pod pseudonimom “Učitelj 

ispod Srdja” objavljivao je u Zori “Zrnca za pedagogično-didaktični rječnik”. 
6 Surađivao je u mnogim listovima, a od zadarskih u Narodnom listu, smotri dalmatinskoj i Zori. 
7 Prvi upravitelj i učitelj Učiteljske škole u Zadru. 
8 Djelovao je kao učitelj hrvatskog jezika u Osijeku, Brođancima, Rumi, Srijemskim Karlovcima i Brodu na Kupi, gdje je bio 

i učitelj i upravitelj pučke škole. Uglavnom se bavio poviješću pedagogije, posebice u antičkih filozofa.. 
9 Objavljivao je u Napretku, Smilju i Zori, te je napisao nekoliko različitih priručnika za učitelje. 
10 Od 1893. bio je učitelj u Muškoj preparandiji u Arbanasima. 
11 Učitelj, pedagoški pisac, arheolog i publicist. 
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učenicima, uvažavanje razlika, individualni pristup svakom učeniku12. Suvremenost tema iz široke 

palete važnih čimbenika odgoja, koji uključuju ne samo struku (učitelje i nastavnike) već i njihovu 

cjelovitu suradnju s obiteljima učenika, govore o vrijednosti ovog časopisa. Treba reći da je časopis 

osim stručno-pedagoških usavršavanja učitelja imao za cilj poboljšanje strateških interesa, kao i težnju 

za kulturnim i nacionalnim odgojem. Časopis su dobivali i učitelji u manjim mjestima koje nisu imale 

školske knjižnice13, a preko časopisa su bili informirani i o tadašnjim prosvjetnim problemima, 

zakonima i svemu što se odnosilo na prosvjetu i školstvo. Objavljeni su prilozi iz pedagogije, metodike, 

materinjeg jezika i književnosti, zemljopisa, povijesti, osvrti na nastavne predmete, o znanstvenim 

osnovama, a učitelji su mogli naći i određene nastavne jedinice, zornu obuku, predavanja, kao i pitanja 

i odgovore, te zrnca za pedagoško-didaktički rječnik. „Zora“ je objavljivala zakone vezane za školstvo, 

izvješća s učiteljskih skupova, ispite osposobljavanja, dopise, bibliografske oglase, polemike, članke 

različita sadržaja, osmrtnice, javne zahvale, kritike itd. Imajući na umu da u tom vremenu nije bilo 

sredstava javnog priopćavanja osim novina, možemo zaključiti da je časopis, uz literaturu u školskim 

knjižnicama, bio jedini izvor znanja u području stručnog usavršavanja tadašnjih učitelja, ali i roditelja.  

 

3. Prvo godište izlaženja lista (1.1.1884.-18.12.1884., brojevi od 1-22)14 

Na početku prve stranice časopisa tiskan je sadržaj svih brojeva koji će izići tijekom godine, pregledno 

po rubrikama: pedagogija, metodika, zrnca za pedagoško-didaktički rječnik, predavanja, pitanja i 

odgovori, o naukovnim osnovama, zorna obuka, zemljopis, poviest, zakoni, učiteljska skupština, izpiti 

usposobljavanja, književnost, članci različita sadržaja, polemika i osmrtnice. To znači da su napravljane 

sveobuhvatne pripreme za prva 22 broja te godine. Osim toga 1. broj je izišao točno 1. siječnja 1884. 

godine. U uvodnom dijelu obraćaju se čitateljima urednici:“... Obzirom na različito zanimanje žitelja 

naše domovine, obzirom na njezin znameniti položaj, na prošlost i budućnost, Dalmacija ima puno 

svojih osobina, koje  je dužnost učiteljstvu, neumorno ispitivati i svoj rad pobo1jšavati. Te, kad se svi 

čimbenici prosvjete i unaprjeđenja u milom suglasju, pomoću našega, prvoga pedagogičnoga lista u 

zemlji, budu čvrsto u kolo svezivali, tada ćemo moći zavapiti:  Evo i nama Zore“.  

Pedagogija: U ovoj rubrici bilo je puno interesantnih tema koje su obrađivali mnogi (Vicko Danilo, 

Petar Lorini, Miho Zglav, Stjepko Ilijić, Milan Kobali,...). Govori se  o odgoju puka kao „velikom 

sredstvu kojim se oplemenjuje um, duša i srce, on tjera tmine koje sama naša narav oko nas ovija; 

zauzdava zla nagnuća, kroti strasti, jednom riječju, najglavnije je sredstvo, koje k moralnom i 

materijalnom blagostanju vodi, u čemu i najprostiji čovjek ima pravo, dočim je ljudska zadruga dužna 

da k tomu sudjeluje. Prvi čimbenici, koji su i po božjemu i po prirodnom zakonu pozvani da na odgoj 

sudjeluju jesu roditelji. Kad su roditelji svjesni svoga znanja, kad strogo vrše dužnosti svoje spram svoje 

djece nema straha da će i djeca postati takva.“ Petar Lorini definira odgoj kao skup znanstvenih i 

pozitivnih podataka priređenih tako da po njima naučimo kako nam je živjeti u najboljem smislu. Stjepko 

Ilijić u broju 14. od 27. srpnja 1884. piše o ženi odgajateljici. Ona previše koristi emocije u odgoju djece, 

ali to ne mora uvijek biti loše. U svoj posao žena miješa emocije, - / kad je višeput uzhit zanese tamo gdje 

njezina pripomoć ne bi bila najpotrebnija, bolje uvijek, nego da ostane hladnokrvnom u pravoj potrebi, 

osobito u vríjednoj zadaći djetinjeg uzgoja. Miho Zglav postavlja pitanje kako će učitelj razvijati moral 

kod djece. Trebao bi njegovati pozitivno, a negativno oslabiti (zavist, sebičnost, jednom riječi - probuditi 

dobrotu srca.). Svakako je i uloga obitelji i majke, kao prve i najveće odgajateljice, važna. Napoleona krasi 

poznata izreka o tome: Moralnim karakterima svakoga naroda temelj se postavlja na materinim 

koljenima.” 

                                                 

 

 

 

 
12 Psihologične bilješke u pučkoj školi, piše Petar Lorini, treće godine izlaska lista. Riječ je o djeci kojoj treba više vremena za 

usvojiti gradivo i daje se uputa ne ravnati se po onima koji su napredniji, već svakom pristupiti posebno.  
13 Učiteljska škola u Arbanasima je imala knjižnicu, ali je u nju do tiskanja Zore pristizalo malo stručne literature. Bili su to 

jedino pedagoški časopis Napredak i časopis Arti e maestri. 
14 Zbog obima vijesti i količine raznolikog teksta, vrijednih pedagoških tema, pri analiziranju sadržaja izdvojene su 

samo najvažnije i one vijesti koje se odnose na učiteljsku školu u Arbanasima.) 

 



 

282 

 

Jedna od tema o kojoj se piše je i odgajanje djece u posluhu. „Poslušno dijete pribavlja svojoj majci 

najslađe zadovoljstvo, a svojevoljno i jogunasto ne može joj prouzročiti drugo, već nemir i ogorčenost.“ 

Herbart kaže da je “Poslušnost vrlo znamenita predvježba ćudorednosti, ona je prava duša odgoja.” 

Metodika: O vrhovnom načelu metodike i o upotrebi toga načela u prilog čovječjem odgoju pisao 

je Stjepan Buzolić. Prvo pitanje koje se nameće je da li treba razvijati čuvstva i volju ili um. U prvoj 

godina života djeteta naglasak je na čuvstvu i volji, a u drugoj razvoj intelekta. Spominje i razvoj 

religijskog odgoja kao zadaću roditelja. Napominje pojavu govora, ali još prije toga dijete shvaća majčin 

govor. Moramo djeci pravilno govoriti, dobrim jezikom, točnog pravopisa. S djetetom treba govoriti 

često, hvaliti mu sve dobre stvari, ne uskraćivati njegovu volju. Pred njim ne smijemo govoriti proste 

riječi, ili riječi od kojih bi se ono prestrašilo. 

Rječnik:  Uređivao je učitelj ispod Srđa:  

– slovo i glas A - izgovor samoglasnika, te o samom tijeku sata pri obradi slova   

– (pokazati slovo, opisivati ga, izgovarati,...), 

– akcenat ili naglasak. 

Predavanja: Četiri temeljna računa s običnim slomcima, pojam samostavnika, pojam pridavnika, 

pojam trajućih i minućih glagola, razširena izreka, pojam poredanja riječi u izreci. 

O naukovnim osnovama: Učitelji su očekivali da će biti pripremljen nekakav priručnik iz kojeg bi 

oni crpili sve što im treba za svakidašnje priprave. Međutim, naznačeno je samo gradivo po 

polugodištima koje će se obrađivati. Petar Lorini savjetuje učitelje kako treba učiti. Čitajući knjigu mora 

se razmišljati. Prosto čitanje ne može uroditi plodom. Treba učiti s perom u ruci, imati dobar pojam o 

rasporedu i opsegu gradiva. Knjiga je najbolji prijatelj. Savjetuje učitelje kako će obrađivati pojedino 

gradivo. Trebaju to raditi postupno, a nikako ne ostaviti posao na učenicima i reći, pokazujući knjigu: “Za 

sutra naučiti odovle dovle!“ Govori se i o velikoj ulozi nastavnika. On je taj koji mora motriti učenike. 

Petar Lorini kaže: Pedagogija sastavljena na pisaćem stolu, pomoću mašte, pedagogija koja se ne 

temelji na motrenju i pokusu, ta malo po malo kreće k zapadu, a uz vaše će nastojanje biti brzo 

zakopana, Učitelji! Je li vam do napretka najplemenitije znanosti; do sreće i ponosa naroda, koji 

obožavate, prečinite sebe, prečinite znanost — učite, motrite i pokušajte! 

Zorna obuka (Vicko Adamović): Navodi se gradivo za zornu obuku za I. i II. godinu Poviest  

(Miho Zglav): Austrijska povijest — crtice o razvitku austrijske države od  Rudolfa I do današnjih 

dana. Domaća povijest — Iliri i naše zemlje prije ratovanja Ilira s Rimljanima; Ratovanje    Rimljana s 

Ilirima (I. Ilirski rat 229.-228.p.n.e., II. Ilirski rat 219.p.n.e, III. Ilirski rat 168.p.n.e) 

Zakoni: Objavljivani su svi novousvojeni zakoni  Učiteljska skupština, - izvještaji sa skupština Ispiti 

osposobljavanja, - obavijesti o ispitima. 

Učiteljska knjižnica: “Posebno obukoslovlje” Stjepana Basaričeka, “Rukovodnik za početnicu i 

bukvar” - Ljudevit Modec u Zagrebu 1884.; “Pučke priče” Skendera Fabkovića, “Dragušice”, 

pripovijetke i pjesmice za malu djecu s 10 slika 

U rubrici članci različita sadržaja: Izvještavali su se učitelji i široki puk o zanimljivim događajima 

na području školstva, a već u prvom broju zabilježen je podatak da se radilo na ostvarivanju ideje o 

otvaranju dječjeg vrtića u Zadru: Djetinjski vrt — Rado čujemo iz pouzdana izvora da se radi oko 

utemeljenja djetinjskog vrta u Zadru. U dobri čas! 

Izvještava se o pučkim učionicama u Dubrovniku; utvrđena je plaća nadstojniku učiteljštva u 

Arbanasima; otvorena je vježbaona učiona u Arbanasima; u Dubrovniku je 7. 03. 1884. umrla Nike 

Moretti, bivša učiteljica pučke učione u Dubrovniku; prečasni don Filip, prof. Nakić, katehata Muškog 

preparandija u Arbanasima bio je imenovan stalnim kanonikom prvostolne crkve. U zadarskom kotaru se 

traže učitelji i to u Arbanasima u pučkoj školi — objava natječaja. Obavijest o ispitima zrelosti u 

Arbanasima. 

Mudre izreke: (aforizmi iz djela Dragutina Kehra - sabrao i uredio Milan Kobali)  

Budućnost djece zavisi o materama. Bez dobra odgoja niti matere mogu biti valjane  matere, niti 

žene prave žene. 

Svaki uzgojítelj, ma kakovih se načela vjerskih držao, ima težiti za tim, da mu gojenac poštenim 

čovjekom postane.- MASSIMO D'AZEGLIO. 

Kao što biljke sahnu zbog velika obilja sokova, a svijeće se trnu kad su uljem prepunjene, tako se 

isto i duševna djelatnost satire prekomjernim i raznovrsnim učenjem. — MONTAIGNE 

Čovjekov odgoj počinje već danom rođenja, prije nego nauči govoriti i razumijevati,  čovjek se već uči, 

iskustvo se stiče prije nego li započnu lekcije. - ROUSSEAU  
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Roditelji ne smiju nikada zaboravljati da djeca imaju dobre oči i uši, pak vide i čuju sve, što se okolo 

njih čini i govori. — M. STOJANOVIĆ 

 

4. Drugo godište izlaženja lista (1.1.1885.-28.12.1885., br. od 1-22) 

Na početku prve stranice časopisa tiskan je sadržaj svih brojeva koji će izići  tijekom godine, kao i 

u prethodnoj godini. Piše se o uzgoju (odgoju), o učionici, obitelji, zatim su nadalje rubrike zrnca za 

pedagoško-didaktički rječnik, predavanja, zorna obuka, povijest, članci različita sadržaja, mudre izreke. 

Kao i prethodne godine, uvodnu riječ daju autori. 

Uzgoj (odgoju): Piše se o tjelesnoj kazni i njezinom predlaganju za ponovno uvođenje. Međutim, 

učitelj ne smije tući bolesnu djecu i žensku djecu, a dječake može samo kad su sami, ne pred razredom. 

Obitelj pomaže do savršenog odgoja. Djeci se nikako ne smije lagati, lažima se ne odgaja. Učitelj i 

obitelj moraju surađivati. Učitelj mora biti sposoban, bistra glava, ćudoredan, čovjek, voljeti svoj narod, 

osobito voljeti dječicu, ne smije biti razlika između seoskog i gradskog učitelja, on mora narod obogatiti 

znanjem i mora pratiti pedagošku literaturu. Ne smije upoznavati djecu s puno gradiva, ako ga ne mogu 

usvojiti i savladati. Prekomjerni odgoj mehaničkog pamćenja, jer nije mogao donijeti korisnijih 

plodova, nije se mogao ni mnogo održati. Prosto pamćenje ne smije obuzeti cijelu učioničku djelatnost, 

jer učionica ne može učiti samo gole riječi i mrtve knjige, nego sistematičnom obukom i svestranim 

odgojem težiti u harmoničnom razvitku cijeloga čovjeka. Treba se posvetiti i moralnom radu, a ne ga 

prepustiti obitelji. Istina je temelj značajnosti, ne smijemo poreći što smo jučer radili, niti biti puno 

strogi, to djecu tjera u laž. Treba njegovati plemenitost i dobrotu, jer najljepša ljepota je dobrota. 

Razvojem estetskog odgoja privodi se dijete da zavoli ljepotu. 

Učionica i obitelj: Rubriku ureduje Petar Lorini: Po prirodnom zakonu odgoj djece treba biti 

dužnost roditelja, ali dijete ne može u obitelji postići onoliko odgoja i obuke koliko mu treba za život, 

pa mu je potrebno ići u učionicu. Učionica je temelj svim ustanovama, ona je istodobno osnovica i vrh 

piramide, jer se u njoj može odgojiti čovjek u pravom smislu, po njoj država može doprijeti do stupnja, 

koju vremena zahtijevaju, napokon možemo doći do dogovora sa obitelji. Dijete koje polazi učionicu 

sazrijeva i stiče znanja, uz pomoć učitelja koji je veliki mudrac, nešto više od oca i majke. Učitelj ima 

veći utjecaj na djecu nego roditelj. To dokazuje i činjenica da su mu roditelji povjerili svoju djecu na 

čuvanje i odgoj. 

Koristi li što školi ako učitelji putuju: Milan Kobali: Govori o tome da sve što je lijepo djeluje na 

učitelja, sve dobro, krasno i plemenito, ali ništa tako pozitivno ne djeluje na učitelja kao putovanje. 

Dolazi do novih spoznaja, stiče nova iskustva koja prenosi na djecu, a neke stvari im može puno lakše 

objasniti, jer ih bolje i on shvaća ako ih je vidio. 

Zrnca za pedagoško-didaktički rječnik: Brojevi ovoga godišta obiluju pojmovima koji su se 

objašnjavali, a tako se pripremao pedagoški rječnik. To su: Aleksandrija i Alfieri di Sostegno, Alkuin, 

Alternativni razredni sustav, Amari Miho, Amerika, Analognosti, Analiza, Analitučka metoda, 

Analogija, Andre Karlo Krsto, Androvići, Andelić, Antipatija, Antipedagogični postupak, Analiza, 

Analogija. 

Predavanja: Predavanja su iz jezika (raširena izreka, tri poglavita vremena pokaznoga načina, 

pojam zaimena, pojam samostavnika), iz računice (trajno sastavljeno pravilo, o kamatnom računu, 

množenje običnih slomaka), iz prirodopisa (vrijeme, pojmovi o orijentiranju, vruća voda i para, o stablu, 

o svilcu). (Svilac se inače dijelio besplatno od strane Ministarstva i njegovim uzgojem su se bavili i 

učenici i učitelji Arbanaške škole.)  

Zorna obuka: Tiskan je pregled gradiva za zornu obuku za treću učioničku godinu (za 1.i 2. tiskan 

je godinu prije). Točno se precizira što karakterizira svaki pojedini mjesec u godini. 

Povijest: domaća povijest 

Članci različita sadržaja i vijesti: Ministar za bogoslovlje i nastavu imenovao je nad učiteljem 

muškog učiteljištva u Arbanasima Antuna Nimiru, dosadašnjeg učitelja vježbaonice istoga Zavoda. 

Obavili su se ispiti zrelosti od 16-19.ko1ovoza.  

Knjižnica: “Učitelj i škola” - urednik Marijan Vuković (naputak za mlade još neiskusne učitelje 

koji stupaju na samostalno poslovanje). 

Mudre izreke: Hiljadu učionica ne dade djetetu pravoga i zdravoga domaćega uzgoja, ako 

roditelji o tom ne uznastoje. Domaći uzgoj stvara ljude.  
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5. Treće godište izlaženja lista (12.01.1886.-15.04.1886., br. od 1-10) 

U trećoj godini izlaženja časopisa 1886. godini izišlo je najprije 10 brojeva (12. siječnja, 31. siječnja, 

10. ve1jače, 28. ve1jače, 7. ožujka, 6. ożujka, 7. travnja i 15. travnja - za ostala dva broja nema podataka 

kad su izišli, jer se nisu sačuvali), a nakon toga u listopadu ponovo izlazi 1.broj, jer se od te godine 

časopis numerira od početka školske godine. Od ove godine nema pregleda sadržaja svih brojeva toga 

godišta, već je sadržaj na naslovnoj stranici, na svakom od brojeva časopisa. Na početku godine 

čitateljima se obraćaju urednici: “Zora će nastaviti svoj rad na uzoritom ovom polju, a sva će svoja 

sredstva uložiti da podigne ugled onoga jedinoga stališta, koji, na svojijem vlastitijem mukama, gradi 

veličanstvenu budućnost svojoj domovini. U tom će “Zora” slijediti, bez obzira, onom stazom, kojom je 

krenula, jer su joj prošasti uspjesi čvrstom jamčevinom, da je znala sebi odabrati pravi položaj”. 

Sadržaji brojeva ove godine su: Najobičnije mane u načinu obuhvaćanja obzirom to na vanjštinu, to 

na nutrine raspoloženje učitelja; naša učiteljska ustanova; logično razglabanje u našijem učionicama; 

jednogodišnji strukovni tečaj za brodograditelje, kamenoklesare pridružen građanskoj učionici u 

Korčuli, znamenitost gimnastike kao uzgojnog sredstva, zrnca za pedagoško-didaktički rječnik, učiteljska 

knjižnica, različite vijesti, uzgojne mudre rečenice, zagonetke za školu. 

Najobičnije mane u načinu obuhvaćanja obzirom to na vanjštinu, to na nutrine  raspoložanje 

učitelja: Rubriku ureduje Miho Zglav. Govori o tome kako je jako važna uloga učitelja, kako njegova 

vanjština, tako i njegovo unutarnje stanje. Na učenike negativno djeluje slaba volja učitelja, a isto tako 

stvara i odbojnost prema predmetu koji on predaje. Važno je i samo držanje učitelja i njegov glas. Glas 

mora biti ugodan da ga svi slučaju popraćen gestikulacijama. Svakako mora pozitivno djelovati na 

učenike da se vesele njegovom predmetu, mora biti dominantan, a u isto vrijeme pristupačan, svakako 

— čovjek dobre volje. Miho Zglav završava svoje izlaganje o učiteljima mislima nepoznatog pedagoga 

koje najbolje daju sažetak ove rubrike: “Netom stupim na prag svoga razreda, svojim svim mislima, 

koji me muče rečem: Ostanite tu dok iz škole izađem.” Ove nam riječi jasno predočuju potrebu mirnoće 

duše za uspješno obučavanje. Fran Grginčević każe da Učitelj čini školu. Kakav učitelj, takova i škola. 

Dobar učitelj, dobra škola. 

Naša učiteljska ustanova: Ureduje Vicko Danilo. Tada su postojala dva zavoda za narodne učitelje, 

jedan za muške pripravnike ( u Arbanasima i drugi za žene u Dubrovniku). Naukovni tečaj u zavodima 

trajao je tri godine, a sa svakim od njih spojen je pripravni tečaj. Pripravnice i pripravnici koji su stupali 

u takve zavode morali su imati 14-15 godina, završenu nižu realku ili nižu gimnaziju. U školu su se 

mogli upisati i oni koji su predali zahtjev za prijemnim ispitom, a ako su ga položili, nisu morali pohađati 

pripravni tečaj za usavršavanje svoga znanja, već su iduće školske godine stupali u učiteljski zavod. 

Učili su se sljedeći predmeti: vjeronauk, pedagogija, didaktika opća i posebna, materinski jezik, dva 

strana živa jezika — njemački i talijanski, računica i mjerenje, povijest i zemljopis, prirodopis i 

prirodoslovlje (uz domaće gospodarstvo), risanje i pisanje, pjevanje, guslanje, glasovir, tjelovježba, 

poljodjelstvo za muške i ručni rad za ženske polaznike. 

Ukupno devetnaest predmeta ne računajući posebne sate određene za vježbanje pripravnika u 

učiteljskom radu u vježbaonicama, koje su bile priključene zavodima. Najveći broj učiteljskih 

pripravnika bio je od onih daka koji su završili samo pučku učionicu i to ponajviše iz težačke ruke, gdje 

je upravo i naobrazba i odgoj na najnižem stupnju. Prvi razred imao je 36 sati predavanja na tjedan, 

svaki dan osim nedjelje, koja je bila za odmor po 6 sati. Glasovir se predavao samo jedan sat tjedno, a ne 

dva kako je bilo predviđeno. Drugi razred ima 35 sati predavanja. Srijedom popodne imali su sat 

glasovira te su toga dana imali 7 sati. 

Treći razred ima 36 sati predavanja. Također, srijedom popodne imaju glasovir. Gradivo, koje je 

planirano za četiri godine stisnuto je na tri školske godine, tako da su se učenici poticali na veliki duševni 

napor. Opsežnost gradiva pedagogije i didaktike, uz  koje se dodaje i pedagogijska književnost i školski 

zakoni, stisnuta je na samo dvije godine (pedagogija i didaktika se počinju učiti u drugom razredu). 

Malo je sati i za  materinji jezik. Učitelj je prisiljen samo proučavati slovaricu, umjesto da svoje  

učenike vježba pravilima gramatike, upoznaje s klasicima književnosti, tumačenju   komada po 

sadržaju i obliku, lijepom izgovoru i naglasku. 

Logično razglabanje u našijem učionicama: Ureduje Petar Lorini; Poziva na otvaranje što većeg 

broja škola u Hrvatskoj, da se zakloništa za siromahe umanje, te da se naša zemlja i u moralnome i u 

materijalnome pogledu podobno podigne. Jer ima zapuštene djece po ulici i roditelji ih ne šalju ih u školu. 

Ne smiju se djeca kažnjavati. Ne bi bilo pedagoški da se učitelj osloni odmah na vanjsku snagu, tj. na 

kaznu. Dok dotle dođe, ostaje mu na obilno raspolaganje laćati     se drugih boljih mjera. 
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Jednogodišnji strukovni tečaj za brodograditelje, kamenoklesare pridružen građanskoj 

učionici u Korčuli. Pozivaju se roditelji da daju djecu u školu, u ovu strukovnu učionicu, uzevši u obzir 

okolnost da u nju mogu biti primljeni samo učenici koji su završili II. i III. razred građanske učionice. Naš 

narod je gledao na nepovjerenje na svaku novotariju, a urednici su htjeli osvijestiti roditelje i kazati im da 

ne smiju dozvoljavati djeci da budu raskalašeni, bez ikakvih obveza. Treba ih slati u škole, a pohađanje 

jednog ovakvog tečaja u Korčuli, svakako bi bio napredak i trebao bi zainteresirati djecu, da se školuju 

i budu vrijedni članovi društva. 

Znamenitosti gimnastike kao uzgojnog sredstva: Postavlja se kao pitanje na učite1jskoj 

konferenciji, a raspravio ga je Petar Lorini: Tjelesne osobitosti su vrlo važne i tome treba pridavati puno 

pozornosti. Još od prastarih vremena nailazimo na potrebu tjelesnog odgoja. Atenjani su gimnastiku 

gajili kod najglasovitijih učenika, koji su šetajući i razgovarajući podučavali u svakoj grani obuke. 

Rimljani su njegujući gimnastiku stvarali ljude junačke desnice i zdrava srca. U našim zavodima toga 

vremena postavljalo se pitanje što učitelj može napraviti na području tjelesnog odgoja s obzirom na 

mala sredstva kojima raspolaže. Ipak, ono najnužnije je mogao ostvariti i samom svojom dobrom 

voljom. Pošto, učenici puno borave u zatvorenom prostoru, potrebno je što više šetati, nasrkati se 

dobrog zraka, trebaju barem dobrog zraka biti siti. Treba forsirati rad u školskom vrtu. Ljepota stasa je 

važna, a isto tako i ispravan položaj tijela. Samo zdravom učeniku možemo prezentirati znanje, da bi 

ga on apsorbirao. Obveza je naučiti učenike kako će sjediti u klupi: noge ravno, glava se drži ravno, 

ramena uspravno, jednako, ne jedno niže od drugoga. Učenike bi trebalo raspoređivati po njihovoj 

veličini na klupe, a razdijeliti ih na odsjeke gdje je u školi malo prostora.  

Pouke: Daju se primjeri priprema iz različitih područja. Tako se obraduje modra špilja na otoku 

Biševu, leptir iz područja prirodopisa, obrada neosobnih glagola, množenja. 

Zrnca za pedagoško-didaktički rječnik: Uređuje Učitelj ispod Srđa (pseudonim Vicka 

Adamovića, pedagoga i povjesničara kulture iz Dubrovnika, 1838.-1919.), a između ostalih, objašnjava 

pojam apstrakcija kao sposobnost po kojoj čovjek u svojoj svijesti rastavlja, odlučuje iz predmeta sad 

ono što se zbilja može rastaviti, a katkada i ono što se ne može rastaviti, kao npr. pojedina svojstva, te 

ih smatra napose i stvara nove pojmove. 

U rubrici učiteljska knjižnica, učenici i učitelji izvješćeni su o novo pristigloj literaturi: Sabrani spisi 

J. A. Komenskoga - Informatorij za materinsku školu; štampa za žensku mladež - Dobra kućanica od 

Davorina Trstenaka. 

Različite vijesti: Izvještava se o Općoj učiteljskoj skupštini u Zlatnom Pragu, Školstvu u Bavarskoj, 

Naobrazbi gluhonijemih u Francuskoj, Neredima u Francuskoj, Znanstvenoj ekspediciji u središnju 

Aziju. 

Uzgojne mudre rečenice: Prosvjeta, krijepost i nabožnost tri su studenta, iz kojih se potpuno ističu 

izvori najsavršenijeg raskošja — KOMENSKY. 

Nije nam uzgojiti samo dušu ili samo tijelo, nego cijeloga čovjeka. — MONTAIGNE Jedina pouka u 

moralu, koja vrijedi za djetinjstvo i za svako dijete, jest ta, da se nigda nikomu ne čini zla. — ROUSSEAU 

Listopad 1886. godine započinje tiskanjem broja 1. za početak školske godine (posljednji broj izišao 

je 15. travnja 1886. godine). Čitateljima se na početku obraćaju urednici i daju im na znanje da je došlo do 

zastoja u tiskanju časopisa zbog kolere. Mnoge će se teme zbog toga obraditi u vanrednim prilozima. 

Cijena je i dalje 3 forinta na godinu. List će i dalje izlaziti dva puta mjesečno, a kroz velike praznike, 

jedan put na mjesec. 

 

Sadržaji brojeva ove godine su: Psihologične bilješke u pučkoj školi, zrnca za pedagoško-didaktički 

rječnik, učiteljska knjižnica, različite vijesti, uzgojne mudre rečenice, zagonetke za školu.  

Psihologične bilješke u pučkoj školi, piše Petar Lorini: Govori o individualnom pristupu svakom 

djetetu. Do sada je većina učitelja obučavala i odgajala sve kao jednoga. Učitelj se svakako treba 

drugačije odnositi prema djetetu koji je melankolične naravi, nego prema živoj djeci. Osim toga neka djeca 

vrlo brzo shvaćaju ono što im se objašnjava i po njima se učitelj ne bi smio ravnati, jer mnogoj djeci 

treba više puta ponoviti izneseno, a ako treba i ponoviti cijeli sat. Učitelj mora dobro  proučavati dijete. 

Odgoj je, svakako, glavna zadaća učitelja, a u odgoju je tek prvi, ali i najveći korak čovječanstva. Ne treba 

biti nesretan ako nije baš sve postignuto što je očekivao jer, kako kaže Stjepko Ilijić, jedan od vanjskih 

suradnika časopisa, “Neka se prepolovi sve ono o čemu se podučavaju djeca i mladići, ali neka tu 

polovicu skroz razume, budući će naraštaj biti, za dva puta snažniji duševno i tjelesno”. 
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Različite vijesti: Govore o nekim poučnim stvarima, npr. kako se može spriječiti zaraza kolerom; 

Izvješćuje se da je Ivan Filipović postao županijski školski nadzornik, a opisuje se kao prava sreća za 

narod, krepak značaj, pronicljiva uma, dobrog srca i čvrste volje. 

Broj 6. ovoga godišta, od 28. prosinca posvećen je Sțjepanu Buzoliću. Objavljuje se da je tih dana 

umirovljen. On je bio osoba svima draga, veliki pedagog, koji je bio od pomoći svim učiteljima 

Preparandije koji su tijekom njegova rada dolazili u školu, a na početku, prije imenovanja, od samog 

otvaranja škole bio je jedini učitelj svih predmeta, čak i vjeronauka. Vijest o njegovom umirovljenu sve 

je  iznenadila, a povod je bio taj što stranačka strast nije imala mjesta u zavodu povjerenu njegovoj upravi. 

Na kraju mu urednici časopisa “Zora” njegovi kolege učitelji poručuju: “Stijepo, ne kloni duhom; 

krepak si i čil da svojoj domovini i bolje pomogneš!” Stjepan Buzolić, bio je narodnjak, koji je za cijelo 

vrijeme svoga službovanja bio politički aktivan i osobno dosta pridonio da Učiteljska škola u 

Arbanasima bude rasadnik narodnih, hrvatskih učitelja i narodnjačkih ideja. Naslijedio ga je Petar 

Joković, a nakon umirovljenja mijenja ga Luka Zore, profesor dubrovačke gimnazije, zatim Antun 

Stroll, slijede Vicko Danilo, Spasoje Albanezi, Stjepan Zaharija, Mato Zglav i na kraju Augustin Grgić, 

koji je zajedno s učenicima  nakon aneksije Zadra Italiji morao napustiti Zadar i preseliti se u Dubrovnik 

Uzgojne mudre rečenice: Najvjernija fotografija ženina uzgoja jest njezina kuća. Tamo ćeš je 

najbolje spoznati — M. ERISON 

Aforizmi: Uređuje Milan Kobali. Poznata je njegova izreka da će mladi učitelj biti u školi strpljiviji, 

kad se sjeti svoje mladosti, što je bivši dječakom razumio ili ne, što je rado, što nerado učio, što je željno 

slušao, dotle je dječakom uspio. Da se na to misli, imali bismo mnogo više boljih učitelja. Tko želi dijete 

podići, uzgajati, mora se sniziti, a tko želi djecu učiti, mora opet djetetom biti. 

Učiteljska knjižnica: U Zagrebu izlazi knjiga A. Kačića Miošić — Razgovor ugodni naroda 

Slavinskoga. 

 

6. Četvrto godište izlaženja lista (1.10.1886. — prosinca 1887.. br.1-22) 

Sadržaji brojeva ove godine su: Zorna obuka u pučkoj školi, kako uzgajati mladež da se postigne i 

održi uljudnost, Fridrih Fröbel i dječji vrtovi, najznamenitiji zdravstveni zakoni, crtice o zabavnom 

uzgoju, zrnca za pedagoško-didaktički riječnik, predavanja, učiteljska knjižnica, različite vijesti. 

Zorna obuka u pučkoj školi: Uređuje Andrija Čurčić, navodi da je važno djeci donijeti prirodnu 

stvar koji se obraduje (npr. voće), a ako nema prirodnog, onda predmet, koji na kraju možemo zamijeniti 

slikom. Sve to zornije predočava djeci ono što im želimo objasniti. Koristi se princip postupnosti od lakšem 

- težem, od poznatog - nepoznatom, od jednostavnog - složenom, od konkretnog - ka apstraktnom. 

Napominje da bi zornu obuku trebalo “zasladiti” zgodnim pjesmicama. 

Iz područja prirodopisa počinje rubrika o Dalmatinskom gorju koja se nastavlja i iduću godinu. 

Piše se Pograničnom gorju (Velebit, Dinara, Primorske planine) i o unutrašnjosti (Bukovica, Promina, 

Svilaja, Šibenik gora). 

Kako uzgajati mladež da se postigne i održi uljudnost i uzgojni upliv učionice: O ovome govori 

učiteljica M. Kuničić – Vidović. Uljudnost mora poticati iz dna duše, dna srca, unutarnja plemenitost 

je najvažnija. Treba održati zdrav razum i njegovati plemenito srce. Naglasak njezinih izlaganja je na 

obitelji. Ona slikovito kaže da se najviše dobrote dobije u majčinu mlijeku, a tek onda u učionici i 

društvu. Obitelj je sve. Obitelj je početak dobra ili zla. Onaj tko može lošeg donekle pripitomiti i 

oblikovati je učionica i učitelj. U školi je zanemaren odgoj duše i srca, pa i ako ne bi bila ona poticala 

na zlo, nema niti moći da odagna zla ili da mu nade lijeka. 

Opet se govori o učitelju kao važnoj komponenti u odgoju i obrazovanju. On mora biti zanimljiv 

predavač, glas mu ne smije biti monoton, njegova živa riječ održava pozornost djece, jer knjiga je mrtvo 

slovo koje učitelj mora oživiti. Učitelj koji štedi svoje riječi neće biti u stanju svoje znanje prenijeti na 

druge. Mora zainteresirati sve  učenike i nikako ne smije sve govoriti sam. Svi moraju sudjelovati u radu. 

Mladež treba odgajati da se postigne i održi uljudnost. Moraju se izbjegavati nepristojne riječi, treba 

biti uljudan i učtiv, voljeti ljepotu, u kući, školi ili na ulici pristojnost iznad svega, pozdravljanje. Dobar 

dan ili Hvaljen Isus. Velíku pozornost treba pridavati čistoći tijela i odjeće, te uredno i čisto držati 

mjesta gdje stoje učila. 

Još se govori o teškom stanju učitelja, od kojih neki troše i za hranu i za stan, pomažu roditelje i 

drugu braću. Njihov posao je najgore nagrađen, a najviše izložen poniženju i svakojakom ogorčenju, 

tako da se svaki drugi položaj natječe s učiteljskim položajem. Svake godine na stotine učitelja bježi da 
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se lati tajničke službe po općinama, ili da se uvuče u kakav poštarski ured, ili da prihvati službu na 

željeznicama, ili da postane pisarom kod sudbenih ureda ili pri kojem Ministarstvu. 

Fridrih Fröbel i dječji vrtovi: Ureduje Vicko Danilo: U ovoj rubrici koja se proteže u šest brojeva 

časopisa (od 11.-16.) govori se o Fröbelu, začetniku organiziranog rada u dječjim vrtićima. Kad je čuo 

za Pestalozzija, želio ga je upoznati, te se tako zaposlio kod njega kao pomoćnik. Pestalozzijem je bio 

oduševljen: Uzgoj po načinu Pestalozzija podaje čovjeku čvrst značaj, jak duh i tijelo, razvija u njemu 

ljubav prema iskrenosti, tjera ga na mišljenje i na rad.”  

Znamenitost dječje igre koji je pisao Šime Vudy objavila je Zora u broju 15. od kolovoza 1887. 

Zaključak svega je da u pravoj i istinitoj igri još jednom se pojavljuje jedan vid izgubljenog zemaljskog 

raja, a tomu trebaju roditelji i odgajatelji i svi oni koji se odgojem bave, na umu držati i tako svoja 

odgojna načela udesiti, da dječica iz toga raja ne budu rano istrgnuta i protjerana. 

Najznamenitiji zdravstveni zakoni, ureduje F. Radić: Kosti u djece su male, kad se mišići 

debljaju daju tijelu veću snagu. Treba se, stoga hraniti zdravom hranom i pićem. Nakon poduljeg rada 

treba se odmoriti, jer se mozak troši, a snaga se najbolje vraća spavanjem. Ljeti se valja često kupati, 

nakon znojenja mijenjati rublje. Koliko je nečistoća nezdrava za kožu, toliko je tim više nezdravo 

bojanje lica različitim izumima, kao što je posipanje prahom (prah zatvara pore). Piše se o osjetilima, 

kako ih treba čuvati i čemu služe. Tako kaže da jezik pomaže pri žvakanju hrane i govoru. Jezik treba 

čuvati, da se ne ogrebe na slomljenim i raspadnutim zubima, jer ga oni lako ozlijede. Ne valja jesti vrlo 

vruću hranu ni kiselu hranu. Svaki žestoki začin, kao papar, paprika, ljuti ocat, gorušica itd. truju okus.  

Crtice o zabavnom uzgoju: Piše Andrija Ćurčić, Osječanin. Govori o dječjim vrtićima, te njegovoj 

moći ispravljanja krivog odgoja u obitelji. Jedna odgajateljica može rukovoditi sa samo 25-30 djece. 

Naglašena je tjelesna i duševna zabava, a ne rad. Djeca se zabavljaju, govore-ne čitaju, bojaju-ne pišu; 

broje-ne računaju; grade-ne konstruiraju. Djeca uživaju u zabavištu potpunu slobodu, više nego školska 

mladež. Medu zabavišnom djecom vlada tjelesno gibanje i vježbanje. 

Zrnca za pedagoško-didaktički rječnik: Ureduje učitelj ispod Srđa. Aristotel glasoviti filozof, 

otac peripatetičke škole i znameniti učitelj, rodio se u makedonskom gradu Stagiri 384. godine prije Krista. 

Predavanja: Obiluje nizom priprava za školski sat. - upute učiteljima, kako obraditi neprelazni 

glagoli, pojam višeimenog broja, množenje običnih razlomaka, kako se uči obični razlomak s cijelim 

brojem, pčela — tema iz prirodopisa (za obradu ove teme predviđen je za drugi sat ponavljanja odlazak 

u školski vrt, gdje su se gajile pčele).  

Učiteljska knjížnica: Brošura govora održanog u Splitu biskupa Marka Calogere o sv. Dujmu, prvom 

biskupu mučeniku Solinskom, pokrovitelju grada Splita. 

Različite vijesti: Imenovan je novi upravitelj muškog učilišta u Arbanasima, Petar Joković. To se 

navodi u broju 7. od 14.01.1887., a u idućem broju zabilježeno je: “Upravitelj muškog učiteljištva g. 

Petar Joković stigao je u Zadar 21., dočekan od cijelog učiteljskog osoblja onoga Zavoda. Sutradan položio 

prisegu i prihvatio upravu Zavoda. Visoko je Ministarstvo odobrilo novu POČETNICU za pučke škole. 

Značajna vijest je i ta izumljeno računalo za djecu. Taj je izum plod ustrajnog i neumornog nastojanja 

učitelja u Bjelovaru Frana Šimunovića. 

Uzgojne mudre rečenice: Ljudi ne moraju čim više prihvaćati da svoje znanje stječu iz knjiga, već 

iz pomnog promatranja neba i zemlje, moraju se tj. upoznati sa samim stvarima — J. A. KOMENSKY. 

I u najmanjim stvarima često se velike nalaze. - CICERO 

Učiteljska knjižnica: Iz tiska je izišla knjiga Mladi poljodjelac — popa E. M. Vusia u 48 slika. 

(poglavlja: zemlja i bilje, o gnoju, livade, oranice i žitarice, okopavanje, domaće životinje, vinograd i 

vino, vrtlarstvo, voćarstvo, pčelarstvo i šumarstvo) 

 

7. Peto godište izlaženja lista (1.05.1888.-30.1.1889., br. od 1-17) 

Sadržaji brojeva ove godine su: Počeci psihologije za učitelje, moralna uprava za učitelje, znamenitost 

materina odgoja, red i vrst pjesmica koje se imaju pjevati u pučkoj učionici prema raznim godinama, 

uporabne vježbe, zrnca za pedagoško- didaktički rječnik, predavanja, učiteljska knjižnica, različite vijesti. 

Počeci psihologije za učiteljištva: Piše Petar Lorini. Nauk psihologije ističe se kao  neophodan za 

učiteljske pripravnike i treba biti uveden u sva učilišta. Svi pedagozi se ne slažu glede opsega.  

Moralna uprava za učitelje: Ureduje Petar Lorini, a piše o odnosu učitelja s mjesnim vlastima - 

načelnikom i župnikom. Župnik mora biti svojim velikim znanjem, savjetnik učitelju, jer ako je dostojan 

da vrši svoje uzvišeno zvanje, sigurno će biti valjani savjetnik. Kao predstavnik javne vlasti, načelnik 

ima pravo biti učitelju pri ruci. U odsutnosti načelnika učitelj ne bi smio govoriti o nekim njegovim 
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stavovima s kojima se ne slaže, jer mu je načelnik, kao predstavnik od koristi u svakom pogledu, 

pogotovo za poboljšanje uvjeta života i rada. Odnos učitelja sa učenicima mora biti u svakoj prigodi 

izraz iskrenog i razboritog prijateljstva. Ali u tim odnosima valja nastojati oko toga da djeca, bilo u učionici, 

bilo van nje, ne bi nikad zaboravila na daljinu što ih dijeli od svoga učitelja, sve i ako je on s njima uvijek 

dobar, uvijek milostiv, sve i ako se zanima s onim što se djece tiče. Suvišno je i spominjati učiteljevu 

dužnost da češće posjećuje svoje bolesne učenike,  jer bi bila uvreda i pomisliti da on to ne čini. Učitelj 

mora pred djecom biti uvijek jednak, pravedan - da svakomu jednakom mjerom kroji, da s njom ili pred 

njom ne zbija šalu, da s njom o sebi i/i o svojim poslima ne govori.”  

Učitelj u svojoj obitelji: Učitelj mora stvoriti i u svojoj obitelji pomagače u vršenju  svoje plemenite 

zadaće. Njegova djeca moraju služiti kao primjer drugoj djeci u mjestu, jer, tko bi mogao vjerovati da će 

se zauzimati za tuđu djecu, ako svoju zapusti.  

Znamenitost materina odgoja: Uređuje Andrija Ćurčić, Osječanin.  Prvi odgojni  utjecaj prima 

dijete od obitelji. Dijete čezne za majčinim krilom, osjećajući da je ona njegova dojilja i hranilja. Majci 

je dijete milije čim ga više gleda i za nj se žrtvuje. Ovo sveto  uzajamno čuvstvo omogućava majčin 

odgojni utjecaj. Svaka njezina riječ, koju s  djecom prozbori mora biti u najužoj vezi s istinom njenoga 

života. Svaki njezin umilni pogled, upućen dragoj dječici, obuzima njihova srca, oživljuje njihov duh, 

razvija njihove sile. Talijanski pedagog Assaroti (1753.- 1829.) koji se godinama bavio malom djecom, 

a najviše gluhonijemom, rekao je:  Gluhonijema djeca nisu osjetila mileni glas blažene majke. 

U broju 8. od 10. Kolovoza 1888 .godine govori se i o ženskoj naobrazbi. Obrazovanje žena otvara 

novi svijet i vode ženu k tomu da bolje shvate zanimanje svog muža. Ona se stavlja u položaj da može 

pratiti i nadzirati nauk svoje djece i pripravljati ih uspješno za stalež, kojemu su po svome položaju, po 

darovitosti i po nagnuću pozvana. Ali ako ženina naobrazba ruši njezinu domaću krepost, te zanimanje 

prave  domaćice pada u drugi plan, onda se potreba izobrazbe žena osuđuje. 

U broju 5. od 26. 1ipnja piše se o potrebi izobrazbe odraslih. Djeca idu u školu zato što ih roditelji 

šalju, a odrasli su ti koji imaju stvarnu potrebu za naukovanjem. Dijete ne zna cijeniti korist nauke. Isto 

tako, stariji koji nisu pohađali škole ne mogu zainteresiranost za učenje prenijet na djecu kad ni sami 

ne znaju što je to. 

Uporabne vježbe: Govori se o slogu, iz računice Postotni račun, nastavni materinji jezik, vježbe na 

temelju štiva. 

Zrnca za pedagoško-didaktički rječnik:  

– asistent -  učiteljsko pomoćnik, koji je završio tromjesečni tečaj pedagogije i može raditi u nižim 

školama (scuole elementari minori).  

– asocijacija - sposobnost uma, uslijed koje, netom se jedna ideja pojavi, ova  neovisno od naše volje 

izazove drugu, treću itd., dok ne postane cijeli niz.  

– Atena g1. grad Atike u kojem je, osobito u Periklovo doba cvjetala znanost i umjestnost; 

slobodna uprava.  

– Atenej — ime hrama posvećenog božici Ateni.  

– atestat je svjedodžba izvadena iz iz učioničkog kataloga, kojim se potvrduje da učenik polazi, ili 

je polazio dotični zavod, ili se očituje njegovo ponašanje ili marljivost u pojedinim predmetima  

 

Predavanja: Iz hrvatske pčele - Racionalno pčelarstvo u pučkim školama 

Učiteljska knjižnica: Stigao je Nebeski vrtić - ilustrirani list za djecu - vlasnik i uprava Josip Jurik, 

II dio “Pedagogije” Stjepana Basaričeka. Atlas za hrvatsku povjesnicu Vjekoslava Klaića 

Različite vijesti: Otvoren je națječaj na mjesto učitelja vježbaonice kod c.k. Učiteljištva u 

Arbanasima, do 31.tekućeg mjeseca, uz plaću od 800 fior. 

Upravitelj Učiteljištva u Arbanasima, Petar Joković, imenovan je podravnateljem ispitnog povjereništva 

za pučke škole za građanske učionice u Zadru. U ponedjeljak 4.tekućeg mjeseca u Splitu je otvoren prvi 

Flobelijanksi vrt (dječji vrtić).. 

U Arbanasima su održani su pismeni ispiti zrelosti. Zrelima s odlikom  proglšeni su: Antičić Petar, 

Divanović Ilija, Lubidrag Nikola i Mostahinić Antun. Zreli. Fantela Luka, Kalik Duro, Maštela Ilija, 

Netzmeskal Lešo i Žeżelić Antun. Jedan je odustao tijekom usmenog ispita, a drugi je pao na  

godinu dana. 
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8. Prestanak izlaska časopisa 

Iako je Zora svojom kakvoćom i količinom raznolika teksta zadovoljavala potrebe tadašnjih 

dalmatinskih učitelja, te isto tako roditelja čija su se djeca školovala, a list je bio namijenjen i njima, 

postupno je zbog pomanjkanja pretplatnika došao u loše novčarsko stanje, a k tomu su povećani troškovi 

tiskanja i cijena papira, te izdavačima nije preostalo ništa drugo nego prestati izdavati taj vrijedni 

časopis, što se i dogodilo u veljači 1889.godine. Bilo je molbi za pretplatnike da se list održi, no bez 

uspjeha. Jednu takvu molbu, koja je u prvom redu upućena dalmatinskom učiteljištvu, objavio je i 

Narodni list pod naslovom “Učionsko glasilo Zora”, a pisao je Frane Radić. On je u tom članku sa 

žaljenjem ustvrdio kako je zapravo dalmatinsko učiteljstvo na neki način nesložno, jer u Zagrebu učitelji 

grade svoj dom, a k tomu u tadašnjoj banskoj Hrvatskoj izlaze tri pedagoška časopisa, što bi trebalo biti 

uzor i  za  Dalmaciju, koja te časopise ne može pratiti u toj mjeri s obzirom na to da je riječ o  drugoj 

državi i drugim zakonima. Molba Frane Radića dalmatinskom učiteljstvu nije urodila plodom te se on, 

nekoliko mjeseci kasnije obraća i roditeljima, a članak je u dva nastavka objavljen također u Narodnom 

listu pod naslovom “Dalmatinski roditelji i pedagogički časopis Zora”. Znajući da roditelji dalmatinskih 

učenika čitaju više političke novine, Frane Radić je stoga u Narodnom listu pobliže upoznao roditelje 

od kakve im je pomoći pretplata na jedan takav pedagoški časopis, no ni ta molba nije  urodila plodom, 

te je Zora prestala izlaziti. (Posljednji broj je izišao 30. siječnja 1889.godine.)  

 

9. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru 

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, izvodi tri sveučilišna studijska programa: Integrirani 

učiteljski s dva modula (hrvatski jezik i književnost, te likovni modul), preddiplomski i diplomski 

studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Izvanredni studij ranoga i predškolskog odgoja 

i obrazovanja značajan je i prepoznatljiv u sklopu cjeloživotnog obrazovanja studenata i izvan granica 

naše Županije. Posebice diplomski studij gdje su u najvećem broju studenti preddiplomskog studija 

čime im je omogućena vertikala u odgoju i obrazovanju. 

Interdisciplinarnost studija zahtijeva i različite oblike terenske nastave, koja je studentima posebno 

atraktivna, važna i nadasve korisna. Organiziraju se brojni oblici izvan učioničke nastave: posjet 

muzejima, izložbama, nacionalnim parkovima, parkovima prirode, zaštićenim dijelovima prirode, 

Lidrano, Interliber, različite ustanove koje brinu o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi (SOS dječja 

sela), ustanove za djecu s teškoćama (Dječji vrtić Latica – Zadar, Centar Sv. Bartolomej - Knin, Centar 

za autizam - Zagreb i sl.), kao i organizacija nastave u sklopu metodičke prakse u multikulturalnim 

vrtićima i školama u nekim dijelovima naše domovine i izvan nje.  

Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastavnog procesa. Organizirana je izvan visokog učilišta 

u suradnji s vanjskim dionicima, ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, te osnovnim 

školama.  

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja ima ukupno 28 djelatnika. Nastavnici Odjela angažirani su 

u domaćim i međunarodnim, kako stručnim, tako i znanstvenim projektima, čime se značajno razvija 

međunarodna suradnja. Godine 2015. godina Odjel se priključio udruženju Kastalia. Kastalia je 

europska asocijacija učiteljskih fakulteta s ciljem promicanja mobilnosti nastavnika i studenata, kao i 

razmjene iskustva, te uspostavljanje suradnje kroz znanstvene i stručne projekte. Na poziv predsjednice 

Kastalie s University of Eastern Finland troje profesora s Odjela boravilo je na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilištu u Beji (Portugal), gdje je organizirana svečanost prijema našeg Odjela kao novog člana. 

Nakon toga organizirani su susreti s članovima Kastalie, uglavnom dekanima učiteljskih fakulteta, u 

Zadru, Finskoj, Danskoj, Latviji i Mađarskoj.  

Uspostavljena je suradnja s Benek Elek Fakulty of Pedagogy at the University of West Hungary, 

Sopron, gdje je nekoliko profesora s našeg Odjela bilo angažirano na međunarodnom istraživačkom 

projektu The Child's Vision on the World in the Mirror of Children's Culture, koordinator prof. dr. sc. 

László Varga, University of  West Hungary, Sopron (sudionici iz petnaest europskih zemalja, Amerike 

i Tajlanda). Tijekom 2015. godine u suradnji s Dječjim vrtićem „Radost“ inicirana je suradnja s 

Skogsglantas forskola u Norrkopingu, Švedska, gdje su nastavnici Odjela sudjelovali u realizaciji 

međunarodnog projekta Democracy for children in preschool 1-6 years (sudionici iz desetak europskih 

zemalja). Pokrenuta je suradnja na zajedničkim projektima s Centrom darovitosti koji djeluje pri 

Univerzi u Ljubljani, kao i s Učiteljskim fakultetom u Somboru. 

Već gotovo dva desetljeća Odjel intenzivno surađuje s hrvatskim osnovnim školama izvan 

domovine. Posebna je suradnja s hrvatskom osnovnom školom i dječjim vrtićem u Serdahelu 
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(Mađarska), gdje studenti učiteljskog studija realiziraju jedan dio svoje stručne prakse, te dopunskom 

školom u Salzburgu. 

Odjel ima tradiciju održavanja znanstvenih i stručnih skupova i konferencija. U posljednih deset 

godina održane su četiri znanstveno stručne konferencije: Stoljeće zadarskog školstva, 2013.; 

Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, 2016.; Identitet i različitost u odgoju 

i obrazovanju, 2018.; Novi pogledi na djetinjstvo, 2021.  

Vizija Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja je razvoj s jasnim istraživačkim profilom 

usmjerenim na održivi razvoj. Provedbom kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja utemeljenog na 

ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja aktivno se s partnerima uključujemo u europski 

istraživački prostor i europski prostor visokoga obrazovanja što uključuje najvišu razinu organiziranosti 

i odgovornosti. 

 

10. Magistra Iadertina 

Magistra Iadertina je znanstveni časopis koji izdaje Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja 

Sveučilišta u Zadru. Godišnjak Zbornik radova pokrenut je 2001., osamostaljenjem Visoke učiteljske 

škole u Zadru. Osnivanjem Sveučilišta u Zadru godine 2003., Zbornik postaje časopisom Odjela za 

izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece. Godine 2006. mijenja ime u Magistra Iadertina, 

zadržavajući svoju programsku usmjerenost. Objavljuje znanstvene i stručne radove koji 

interdisciplinarno prate programe studija za odgojitelje i učitelje. Časopis izlazi kao godišnjak. 

 

 
 

Slika 2: Časopis Magistra Iaderina 

 

Obiluje temama iz područja pedagogije, psihologije i književnosti. Autori su profesori sa hrvatskih 

sveučilišta, najčešće učiteljskih fakulteta, ali i kolege sa sveučilišta u Mađarskoj, Slovačkoj, Austriji, 
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Srbiji i Bosni i Hercegovini. Glavni urednik časopisa je Robert Bacalja, profesor s Odjela za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja, a Uredništvo je međunarodno.15 

 
11. Zaključak 

Učiteljska škola u Arbanasima djelovala je od 1866.-1921.godine, u vremenu     kada se na nauku i 

obrazovanje gledalo čudno, i smatralo ih se nevažnim. Samo su se rijetki borili za izobrazbu učitelja, samo 

su rijetki shvatili vrijednost “dobrog”, pravog učitelja, plemenitog čovjeka, još plemenitijeg poziva. 

U nedostatku priručnika za učitelje, neki od njih su došli na ideju da se tiska    časopis, koji bi svojim 

prilozima o pedagogiji, psihologiji, didaktici pridonio unaprjeđenju izobrazbe učitelja, raznim savjetima 

bio od velike koristi pri izvođenju nastavnog sata, te izvještavao učiteljstvo o svim novostima iz područja 

školstva. U sklopu škole djelovala je učiteljska biblioteka, a o najnovijim knjigama i priručnicima koji 

su pristigli u knjižnicu redovito se izvještavalo u stalnoj rubrici časopisa “Zora”, koji su, na veliku 

radost učitelja uspjeli pokrenuti Vicko Danilo i Miho Zglav, učitelji škole u Arbansima. Časopis je i 

danas najbolje svjedočanstvo o samom ustroju škole i velikom zalaganju svih učitelja i ostalih suradnika 

koji su radili    na časopisu. Uzevši ga u ruke, uistinu je šteta preskočiti bilo koje poglavlje, bilo koju bilješku 

ili riječ. Čita se od prve do posljednje stranice i učitelji toga vremena imali su razloga iščekivati ga s 

nestrpljenjem. Bio je to prvi pedagoški list u Dalmaciji. lako su se neki protivili izlasku lista, on je tiskan 

punih pet godina, obilovao je prilozima, vijestima, a što je za učitelje bilo jako važno, u njemu su izlazili 

i svi školski zakoni. Jednom riječju, učitelj pretplaćen na “Zoru” bio je informiran o svemu što se u 

školstvu događalo. Puno poučnih članaka za roditelje, savjeta za pravilan odgoj, učestali apeli da se 

djeca daju u škole, ipak nisu mogli zainteresirati roditelje i široke  mase na pretplatu, pa je samo zbog 

nedostatka sredstava, list morao prestati izlaziti. Borba urednika i mnogih suradnika nije mogla uroditi 

plodom, jer su ljudi toga vremena više pozornosti polagali na politiku i radije se pretplaćivali na 

političke novine. Nisu prepoznali vrijednost koju je u sebi nosio ovaj časopis, nisu bili 

zainteresirani za činjenicu da su arbanaški učitelji dali svojim djelovanjem i zalaganjem temelje razvoju 

školstva na ovim prostorima. Frano Radić je rekao: “Da, “Zora”, ljudi moji, “Zora”, jer kako bez zore 

nema dana, tako bez pravog uzgojnog znanja ne možete da se nadate dobru uspjehu svoje djece.” Bio 

je to pokušaj da “Zora” izlazi i dalje, ali bez uspjeha. Za razvoj hrvatske pedagogije, uz mnoge druge  

časopise i objavljene radove, “Zora” je dala veliki doprinos. Podizala je strukovnu kakvoću rada 

dalmatinskih učitelja, unaprjeđivala stalešku svijest i interes, te unaprjeđivala dalmatinske škole. Ostala 

su trajno zapisana imena svih onih koji su djelovali kao pedagozi toga vremena, koji su živjeli tu, medu 

nama. 

Danas na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja izlazi godišnjak znanstveno stručni časopis 

Magistra Iadertina, čime nastavljamo dugu tradiciju obrazovanja učitelja u Zadru i zadarskih časopisa. 
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FROM THE ILLYRIANPREPARATORY TO THE INTEGRETED UNIVERSITY 

TEACHER STUDY OR FROM “ZORA” TO “MAGISTER IADERTINA” 

 

Summary 

The education of teachers in Zadar dates from the 19th century when quarterly courses for teachers 

were organized and followed by the opening of the first Teacher’s’ School, Ilirski preparandij (1866.-

1921.), later the post-war Teachers’ School (1945.-1965.), then Academy of Pedagogy (1963.-1978.), 

a two-year and then a four-year study at the Department of Preschool Education and Classroom 

Teaching at the Faculty of  Philosophy  (1978.-1998.). The study of preschool education and the Teacher 

Training College were introduced (1998.- 2002.) carrying on the continuity of teachers’ and educators’ 

education which is today a five-year university study.  

The paper will also present professional journals, which were published by the First Teachers' 

School, and those that are still being published today. From the magazine "Zora", the first pedagogical 

journal in Dalmatia whose publisher was the Teachers' School in Arbanasi, and published in the period 

from 1884. to 1889. to Magister Iadertina, a scientific journal of the Department of Teachers’ and 

Educators’ Education. 

 

Keywords: Teachers’ School in Arbanasi, Zora journal, pedagogic themes, teachers’ five-year 

university study, Magister Iadertina 
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Összefoglaló 

2020. tavaszán a Covid-19 következtében az iskoláknak hirtelen át kellett állniuk a digitális 

oktatásra. A jelenlegi empirikus kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a pedagógusok az első 

iskolabezárást követő időszakban, hogyan érzékelték, hogy milyen elvárásokat támasztanak tanítói 

munkájukkal szemben. Fókuszcsoportos interjú keretében megkérdeztük a pedagógusokat (N=22) 

arról, hogy mit vártak el tőlük a szülők, a diákok, az iskolavezetés és a fenntartó. A kutatás második 

részében arra kerestük a választ, hogy a pedagógusok, hogyan érezték, meg tudtak-e felelni a velük 

szemben támasztott követelményeknek. A megkérdezettek úgy gondolták, hogy közepesen tudták csak 

átadni az új ismereteket. A fenntartó számára az volt a fontos, hogy folyamatos legyen a kapcsolattartás 

a szülőkkel és a gyerekekkel, és kerüljön sor online órák megtartására is. A pedagógusokkal szemben 

támasztott legtöbb követelmény a szülők részéről merült fel, akik nagy tehernek érezték, hogy ők lettek 

gyermekeik tanítói. 

 

Kulcsszavak: digitális oktatás, elvárások, szülők, diákok 

 

 

1. Bevezető 

2020. tavaszán a Covid-19 következtében az iskoláknak egy hétvégi felkészülést követően át kellett 

állniuk a digitális oktatásra. A megszokott, évtizedek óta ugyanúgy működő rendszert megzavarta a 

pandémia, és gyors megoldásokat szült a váratlan helyzet. A pedagógusok, a szülők és a gyerekek 

együttműködésével, a tudásmegosztás és az online kapcsolattartási forma segítségével Magyarországon 

is megkezdte működését az online iskola. Az új kihívások váratlanul érték az oktatás minden 

résztvevőjét, hiszen az NAT-ban nem szerepelt első osztálytól a digitális kompetencia fejlesztése, és a 

szülők sem rendelkeztek minden esetben megfelelő informatikai tudással ahhoz, hogy gyermekeiknek 

segíteni tudjanak. Az elmúlt hónapokban a kutatók arról kérdezték meg a pedagógusokat, hogy milyen 

tapasztalatokat szereztek (Matyinszki, 2020), hogyan szervezték meg a digitális átállást, és hogyan 

működött a virtuális tanterem (Thékes, 2020). A pedagógusok is nehézségekkel küzdöttek, ezt igazolta 

egy 2021 –es, pedagógusok körében végzett (Páli, 2021), nem reprezentatív kutatás, mely szerint a 

válaszadók (N=139) többsége, az informatika tanárok kivételével, minimális informatikai tudással 

rendelkezett az online oktatás kezdetén.  

 

2. A digitális oktatás első tapasztalatai 

Digitális oktatás alatt az információs és kommunikációs technológiai eszközökkel támogatott 

tanulást és tanítást értjük. Minden olyan eszköz alkalmazását a tanítás-tanulás folyamatában, amellyel 

gyorsan és hatékonyan át lehet adni az új ismereteket, valamint segíti a gyors információfeldolgozást 

(Lévai, é.n.). A digitális oktatás feltétele a megfelelő eszközök mellett a pedagógiai módszertani 

paradigmaváltás. A 21. században megjelent a „digitális szülő” fogalma, amely arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a szülőknek is kell rendelkezniük digitális kompetenciával, hogy a gyerekekkel lépést 

tudjanak tartani (Sárkány, 2019). Alsó tagozaton a virtuális tanteremben kiemelkedő jelentősége van a 



 

295 

 

szülők informatikai tudásának, mert a 6-10 évesek még nem rendelkeznek megfelelő digitális 

kompetenciával. Nagyon fontos, hogy a pedagógusoknak megfelelő módszertani kultúrával 

rendelkezzenek, mert az online oktatási környezetet, a tanulásmódszertant, a technológiai 

eszközrendszert és a tanulási- és pedagógiai paradigmákat fedi le (Papp-Danka, 2011). 

Az első digitális oktatásra történő átállás, a 2020. március 13-án este bejelentett rendkívüli 

kormányzati intézkedéseket követően indult el. A rendelkezés értelmében az általános- és középiskolás 

diákok nem látogathatták a közoktatási intézményeket. A virtuális tanterem elindítása hirtelen, 

mindössze egy hétvégén át tartó felkészülést követően zajlott. Petróczi Gábor intézményvezető szerint 

(2020) legtöbb iskolában megfelelő mennyiségű és minőségű informatikai és kommunikációs eszköz 

állt rendelkezésre, amelyek segítségével a távoktatás már megszervezhető volt. Véleménye szerint a 

pedagógusok is rendelkeztek vagy saját tulajdonú számítógépekkel, vagy az iskola tulajdonában lévő 

laptopokkal, amelyek az internetkapcsolat segítségével alkalmasak voltak arra, hogy otthonról 

irányíthassák a tanítás-tanulás folyamatát. 

2020. március 20-án az oktatási kormányzat közzétett egy távoktatást segítő módszertani támogató 

anyagot, amely segítséget nyújtott a digitális oktatás megkezdéséhez. A legfontosabb feladatok közé 

tartozott az első napokban a folyamat megtervezése, annak érdekében, hogy folytatódhasson a tanítás, 

a diákok fejlesztése a hagyományos eszközök, módszerek nélkül, egy új világban. Figyelembe kellett 

venni, hogy főként az alsós korosztály esetében a szülők támogató tevékenységének kulcsszerepe van 

a sikeres tanulás megvalósítása érdekében (Petróczi, 2020). 

Az elmúlt hónapok során több kutatás bemutatta, hogy a digitális környezet milyen lehetőségeket 

nyújt a kisgyermekek számára (Lénárd, 2019), hogyan fejleszthető a gondolkodás, a kreativitás a 

digitális eszközökkel támogatott tanulás környezetben (Bereczki, 2019).  

A pedagógusoknak sok nehézséggel kellett megküzdeniük ebben az időszakban. Ezt igazolja a 2021 

–es, pedagógusok körében végzett kutatás(Páli, 2021), mely szerint mindenki önállóan próbálta 

fejleszteni digitális kompetenciáját, illetve módszertani tudását, módszertani kultúráját. Az új ismeretek 

átadása sem ment zökkenőmentesen, mert meg kellett találni azokat az új eljárásokat, amelyekkel 

hatékonyan lehetett online segíteni a gyerekek önálló tanulását. 

Matyinszki Szilárd is a pedagógusok szemszögéből (N=315) vizsgálta meg a digitális oktatás 

eredményeit, tapasztalatait (2020). Kutatási eredményei szerint a pedagógusok 90%-a rendelkezett 

otthonában a megfelelő eszközökkel, de 15%-uk egyáltalán nem vett részt korábban semmilyen 

oktatáson, ahol a digitális eszközök alkalmazását elsajátíthatta volna.  

A pedagógusok véleménye szerint, a diákok is küzdöttek nehézségekkel, a legnagyobb problémát 

az időgazdálkodás és a tanulásmódszertani hiányosságok okozták. A diákok több mint 50%-a 

szerencsére készségszinten tudta alkalmazni az eszközöket, nem jelentett gondot számukra az oktatási 

tartalmak kikeresése. A tanulók 42,2%-ánál azonban sok hiányosságot véltek felfedezni, 7% pedig 

egyáltalán nem készült fel a digitális oktatásra. 

Thékes István (2020) a karaténiskola első két hetét követően kérdezte meg az iskolaigazgatókat 

(N=44) az első tapasztalatairól. Legtöbb iskolában sikeresen választották ki az oktatáshoz alkalmas 

platformokat. A pedagógusok a Google Classrom (63,6 %) alkalmazása mellett döntöttek, az üzeneteket 

pedig a Kréta (79,5 %) rendszeren keresztült küldték a szülőknek és a gyerekeknek. Elsősorban a 

kapcsolattartás Facebook zárt csoporton keresztül történt, mivel a szülők és a gyerekek ezt a platformot 

ismerték a legjobban. Az online órákat kezdetben Skypon (59,5%), a Zoom (52,4%) felületén tartotta a 

megkérdezett igazgatók véleménye szerint a pedagógusok többsége. A nehézségek ellenére a kutatás 

szerint a szülők nem élték meg reménytelenül negatívan a változást, mert csak 9,1 %-uk találta 

rendkívül negatívnak az online oktatásra történő átállást (Thékes, 2020).  

Összességében azonban a köznevelésben dolgozó pedagógusok, sikeresen küzdötték le a digitális 

távoktatás kihívásait, és a diákok is rugalmasan alkalmazkodtak virtuális iskola tanrendjéhez. Ennek 

ellenére a tanulók megérezték a szociális ingerek, a társak, és a pedagógusok hiányát. Együttvéve 

azonban elmondható, hogy sokaknak kedvezett az önállóság. A tanulók véleménye szerint a régebb óta 

pályán levő pedagógusok számára nehezebb volt az átállást. A tantermen kívüli oktatás időszaka 

azonban mégis a szülők számára volt a legnagyobb kihívás, ezért remélhetőleg a visszatéréskor jobban 

értékelik majd a pedagógusok munkáját (Bíró, 2020). Az első időszakot követően, a tapasztalatok 

birtokában az intézmények már tudatosan készültek a lehetséges újabb digitális oktatásra történő 

átállásra. 
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3. A tantermen kívüli oktatás szabályozása 

A második átállásra már tudatosan készültek az intézmények, és az előzetes tapasztalatok alapján 

megpróbálták kidolgozni a digitális oktatás rendszerét. Több oktatási intézményben közzétették a 

tantermen kívüli oktatás eljárásrendjét, amely tartalmazta a működési rendet, a digitális oktatás 

megvalósítási formáit, ezen belül a teljes és a részleges munkarendet a tantermen kívüli oktatás idején. 

Megtalálhatók a dokumentumban a tanulásszervezés módja, valamint a kapcsolattartás formája, a 

tanulmányi munkára vonatkozó szabályok, a tanulók és a tanárok kötelességei. A szabályzat kitér a 

kommunikációval kapcsolatos szabályokra, valamint a szülők feladataira.  

Ezek az eljárásrendek iskolánként eltérőek, hiszen mindenhol a sajátos körülmények figyelembe 

vételével próbálták a lehető leghatékonyabban kidolgozni a digitális oktatás rendszerét. A szabályzatok 

főbb irányvonalai azonban megegyeznek. Néhány eljárásrend konkrétan megfogalmazza az oktatás 

résztvevőire vonatkozó szabályokat. A házirendben leírt, a jelenléti oktatásra vonatkozó kötelességek 

továbbra is érvényben maradtak, és ezt egészítik ki a tantermen kívüli oktatás idejére vonatkozó 

szabályok. A diákok kötelessége az online felületen követni a tanórákat, minden alkalommal 

bejelentkezni és felkészülten, aktívan részt venni a munkában. Hiányzás esetén az órai tananyag pótlása 

feltétlenül szükséges. A kiadott feladatokat a határidőre el kell készíteni és beküldeni a pedagógusok 

számára, természetesen szükség esetén a segítségkérést követően is lehet pótolni a feladatokat (Turi – 

Dezső, 2020; Tóthné Patonai, 2020).  

A pedagógusok feladatait is pontos meghatározzák az eljárásrendek, ezek közé tartozik, hogy az 

online órákat, konzultációkat időben meg kell hirdetni az online platformon. Előre tájékoztatni kell a 

tanulókat és a szülőket a tantermen kívüli oktatás módjáról, szabályairól és a munka menetéről, a 

hiányzások igazolásának lehetőségeiről. A tanuláshoz szükséges segédanyagokat mindenki számára el 

kell juttatni. Kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani annak, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő 

módszerekkel történjen az otthoni, önálló tanulás irányítása, megfelelő legyen a tananyag mennyisége, 

hogy teljesíthető követelményeket rójon a diákokra (Turi – Dezső, 2020).  

Előtérbe helyezik a feladatok részletesebb értékelését, elsősorban motiváló jelleggel. Nagy gondot 

kell fordítani a problémák megoldására és részletes megbeszélésére. Kiemelik a szabályzatok, hogy a 

digitális munkarend nem kizárólagosan az online órák megtartását jelenti, hanem a közös munkát a 

tanulóknak megadott napirend szerint, melynek van kezdet és vége. A szabadidőben nem történhet 

feladatok küldése és bekérése (Fodorné Kardos, 2020).  

A szülőktől az intézmények elsősorban a távolmaradások jelzését, illetve a problémák 

pedagógusokkal történő megosztását kérték. A fent bemutatott rész tartalmazza az interneten 

megtalálható eljárásrendek fókuszpontjait, emellett azonban sok intézmény még részletesebben 

megadta elvárásait. A következő kutatás az alsó tagozaton tanító pedagógusok véleményét tárja fel 

arról, hogy az első tapasztalatok alapján, szerintük mit várnak el tőlük az vezetők, a szülők és a diákok, 

és nekik milyen segítségre lenne szükségük az eredményesebb munka érdekében. 

 

4. A digitális oktatás szereplőinek elvárásai a pedagógusok véleménye szerint 

A jelenlegi, nem reprezentatív feltáró kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a pedagógusok az 

első iskolabezárást követő időszakban, hogyan érzékelték, hogy milyen elvárásokat támasztanak tanítói 

munkájukkal szemben, illetve ők milyen támogatást tartanak fontosnak. Fókuszcsoportos interjú 

keretében, 2020 novemberében általános iskolai tanítók segítségével (N=22) a következő kutatási 

kérdésekre kerestük a választ. Mit vártak el tőlük az online oktatás idején a szülők, a diákok, az 

iskolavezetés és a fenntartó? Mit várnának el a tanítók az oktatás szereplőitől, hogy hatékony legyen a 

digitális oktatás? A kutatás második részében arra kerestük a választ, hogy a pedagógusok, hogyan 

érezték, meg tudtak-e felelni a velük szemben támasztott követelményeknek, illetve mennyire érezték 

hatékonynak az online tanítást-tanulást.  

A kutatás az ország különböző részén, általános iskolákban dolgozó, az interjúra önkéntesen 

vállalkozó, már legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok szemszögéből világítja 

meg az első bezárást követő tantermen kívüli oktatás helyzetét. 

 

4.1. A fenntartó és az iskolavezetés elvárásai 

Az első napokban a fenntartó az átállás megszervezését, az eszközök feltérképezését és a családokkal 

történő kapcsolattartás megvalósítását tartotta a legfontosabbnak a hirtelen bekövetkezett új helyzetben. 

A pedagógusok úgy érezték, hogy a Tankerületek támogatók voltak, segítették az új munkaforma 
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megszervezését, de szabad kezet hagytak az intézményvezetőknek. A pedagógusok úgy érezték, hogy 

azt várják el tőlük, hogy hatékonyan, eredményesen és probléma mentesen folyjon az oktatás. Az 

iskolavezetés számára fontos volt a napi kapcsolattartás a gyerekekkel és a szülőkkel, valamint a 

folyamatos visszajelzés küldés a családok számára. Nem a megtartott online órák számán volt a 

hangsúly, hanem azon, hogy minden gyermek számára, az egyéni képességeinek és lehetőségeinek 

figyelembe vételével legyen biztosított a hatékony tanulás.  

A kutatásban résztvevők úgy vélték azonban, hogy a dokumentáció fontossága továbbra is kiemelt 

helyet foglalt el a tevékenységükben, mert folyamatosan be kellett számolni az igazgatóknak és több 

esetben külön a fenntartónak is az elvégezett munkáról. A legnagyobb nehézséget a megkérdezett 

tanítók számára az időbeosztás okozta. Fokozott terhet rótt rájuk, hogy több órát kellett fordítaniuk a 

digitális kompetencia fejlesztésére, annak érdekében, hogy megfelelő online segédanyagot tudjanak 

készíteni a tanulóknak, és sokkal több időre volt szükség a szülőkkel történő kapcsolattartásra, amely 

szinte mindennapossá vált, főként az elsősök esetében. Sajnos ezt a többletidőt nem számolták el, nem 

járt érte bérezés. 

Összességében a vélemények megegyeztek abban, hogy a fenntartótól és az iskolavezetéstől minden 

segítséget megkapnak annak érdekében, hogy zökkenő mentes legyen az átállás, de a problémák 

megoldása esetén is teljes mértékben támogató volt a fenntartók hozzáállása. A szülőkkel történő 

kapcsolattartás már több nehézséget rejtett magában. 

 

4.2. A szülők elvárásai 

A tantermi oktatás idején a szülők reggel elvitték a 6-10 éves gyerekeket az iskolába és délután 

mentek értük. Egész nap mentesültek eddig az iskolai feladatoktól. Családonként változó az ezt követő 

program, mert van olyan szülő, aki mindennap tanul a kisiskolással, van aki csak hétvégén, de előfordul 

olyan család is, aki nem követi nyomon az iskolai előrehaladást.  

A vírus hatására azonban a szülők is aktív részeseivé váltak a tanítás-tanulás folyamatának. A 

pedagógusok azt fogalmazták meg, hogy a szülők az online iskolában azt várják el, hogy egyáltalán ne, 

vagy sokkal kevesebb házi feladatot kapjon a gyermek. Szeretnék, ha a napi ütemezés tantárgyanként 

egyenletes lenne, és a tanuláshoz elsősorban a tankönyv és a munkafüzet használata adná az alapot, 

melyhez a tanító módszertani segítséget nyújt és megoldókulcsot is ad.  

Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy elsőként a gyermekek digitális kompetenciájának 

fejlesztésére helyezzék a hangsúlyt, mivel az alsó tagozaton még nem tanulták meg, hogy hogyan kell 

számítógépen, online dolgozni. Az önálló online tanuláshoz hiányoznak a diákok tanulásmódszertani 

ismeretei is.  

Szükség esetén a szülők megfelelő eszközök biztosítását is az iskolától várják, főként a hátrányos 

helyzetű diákok esetében. Fontosnak tartják, hogy a kiosztott feladatok megoldási ideje egyensúlyban 

legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetőségével, képességeivel. Úgy gondolják, hogy a 

feladatok önálló elkészítésére több időre lenne szükség, esetleg 1-2 napra vagy még hosszabb időre a 

visszaküldéséig, mert előfordul, hogy a szülők nem minden esetben tudnak azonnal segíteni. 

Nem tartják szerencsésnek, azt sem, ha sok olyan feladat van, amely túl hosszú időre a képernyő elé 

láncolja a fiatalokat, és egész nap folyamán csak gép előtt ülnek, és a monitort nézik. 

A szülők szeretnék, hogy a tanítás tartalma érdekes legyen, figyelemfelkető, a gyerekek számára 

tartalmazzon hasznos, de egyben tudományos ismereteket.  

Az elvárások tekintetében egyszerű és egyértelmű, a gyermek számára is érthető információkat 

szeretnének kapni, megfelelő időben, amelyek reálisak és teljesíthetők. Szükség esetén fontosnak 

tartanák az egyénre szabott segítségnyújtást, amellett, hogy a gyermek visszaküldött feladata esetén 

soha nem maradjon el a reflexió. 

A tanítók véleménye szerint a szülők elvárják a napi szintű kapcsolattattartást, amely elég nehezen 

kivitelezhető az eltérő időbeosztás miatt, valamint a pedagógus elsődleges feladata a gyerekekkel 

történő foglalkozás. 

A tanulók számára személyes jelenlét esetén az intézmények délutáni elfoglaltságot, szabadidős 

programokat is biztosítanak. Sok szülő igényli azt is, hogy az online oktatás esetén is kínáljanak olyan 

tevékenységformákat, amelyek hozzásegítik a gyermekeket az önálló, kreatív, problémamegoldó 

feladatvégzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
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4.3. A diákok elvárásai  

A pedagógusok véleménye szerint a diákok egy része úgy érezte, hogy ő a pandémia áldozata, 

elszenvedője, de a másik része kimondottan élvezte az online oktatás új módszereit, az új kihívásokat, 

az önállóságot és az egyéni szabadságot. A tanulók többsége azt szerette volna, hogy ne legyen sok 

feladat, keveset kelljen a tananyaggal foglalkozni. Szeretnék, hogy egyszerű, jól érthető legyen az új 

ismeret, érdekeseket és hasznosakat tanuljanak. Az előbbiekben említette elvárások esetében a szülők 

és a diákok kérése megegyezik.  

Érdekes azonban, hogy azt vették észre a tanítók, hogy a gyerekeket több esetben is zavarta a szülők 

folyamatos jelenléte. Úgy érezték, hogy rájuk erőszakolták a saját módszereiket és megoldásaikat, 

amelyek több esetben ellentétesek voltak az iskolában tanult módszerekkel. Ezért azt szeretnék, hogy 

az online órákon egyedül lehessenek jelen, hogy ne frusztrálja őket a szülői jelenlét. Megfogalmazódott 

a diákokban az is, hogy a virtuális tanteremben szeretnének osztálytársaikkal is találkozni, beszélgetni, 

mert úgy érezték, hogy csak a tanítójuk szól hozzájuk a képernyőről és nem nyílt lehetőség az 

osztálytársakkal történő beszélgetésre, közös munkára.  

Az otthoni környezet elsősorban a játékot a szabadidőt jelenti a kicsik számára és nem a tanulást, 

ezért szinte kivétel nélkül minden iskolás szeretné, ha az online tanteremben sok játék és szórakozás 

várna rájuk és kevesebb tanulás. 

 

5. Hatékonyság az online iskolában 

A pedagógusok a tanítás-tanulás hatékonyságát közepesre értékelték a tantermen kívüli oktatás 

idején. Úgy érezték, hogy elsősorban a törzsanyag tanítására volt csak lehetőség és a létfontosságú 

problémák megoldására került sor. Az átállás során túl sok időt vett el az új módszerek megkeresése, a 

gyerekek digitális kompetenciájának fejlesztése és az új napirend, munkaforma kialakítása. Ez okozta 

azt, hogy kezdetben nem az új ismeretek elsajátítása állt a központban, hanem az új tanulási rendszer 

kialakítása.  

Az első időszakban egyszerűsített módon történt a tanítás, elsősorban a feladatok kijelölésével és a 

visszaküldött megoldások ellenőrzésével, ami sokkal változatosabb módszerekkel, érdekesebben 

történt volna a tantermi oktatás esetén.  

A tanulók és a szülők hozzáállását is közepesre értékelték a tanítók. Természetesen ez nem kritika, 

mert a váratlan helyzetből így is megpróbálta mindenki kihozni a lehető legjobb eredményt, de sok 

körülmény nehezítette a munkát. A szülőknek dolgozniuk kellett, és nem is rendelkeznek pedagógusi 

képestéssel, különösen az elsős gyerekek támogatói hiányolták a módszertani segítséget az írás és 

olvasás tanítás során. A megkérdezettek úgy vélték, hogy a gyerekek tanulás motivációja erősen 

szociális helyzet függő volt. Emellett a tanulóknak nagyon sokat számít a szociális közeg, fontos 

számukra, hogy társaikkal kommunikálhassanak, játszanak. A virtuális térben ez a vágyuk nem teljesült, 

ezért sokan zárkózottabbak lettek és a tanulás iránti kedvükből is vesztettek, mert nem volt ott a 

közösség húzó ereje. A karanténiskola első szakaszában mindenki arra törekedett, hogy az online iskola 

jól működjön, de a pedagógusok már elkezdtek azon gondolkodni, hogy mit kellene tenni annak 

érdekében, hogy még hatékonyabb lehessen az otthoni önálló tanulás. 

 

6. A pedagógusok elvárásai 

Az előző részben azok az elvárások kerültek bemutatásra, amelyeket a pedagógusok számára 

fogalmaztak meg a tanítás-tanulás folyamat résztvevői. A következőkben a kutatás második részének 

az eredményei olvashatók. Fókuszcsoportos interjú keretében arra kerestük a választ, hogy a 

pedagógusok milyen támogatást várnának el, hogy a virtuális iskola eredményes és hatékony legyen. 

 

6.1. A pedagógusok elvárásai a fenntartóval és az iskolavezetéssel szemben 

Korábbiakban már megfogalmazták a tanítók, hogy a fenntartótól megfelelő segítséget kaptak és 

emellett biztosították számukra a szakmai önállóságot is. Szeretnék azonban, ha segítséget nyújtanának 

még a digitalis kompetencia fejlesztésében. Az online órákra történő felkészülés sokkal több időt 

igényel mint a tantermi óra, ezért azt szeretnék, ha a fenntartó a kötelező óraszámba beszámítaná a 

felkészülésre fordított többletidőt. A hátrányos helyzetű településeken nehézséget okoz a digitalis 

eszközök és szülői támogatás hiánya miatt a gyermekek elérése. Szükség lenne a hatóságok segítségére, 

annak érdekében, hogy minden gyerek részt vegyen a tanulásban, mert sok esetben a pedagógus segítő 

szándékát visszautasítják.  
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6.2. A pedagógusok elvárásai a diákokkal szemben 

A pedagógusok diákokkal szemben támasztott elvárásai megegyeznek azokkal a követelményekkel, 

amelyeket az első iskolabezárást követően elkészült eljárásrendek tartalmaznak. Elvárják, hogy a 

tanulók kövessék nyomon az e-learning felületen rendszeresen az órarendet és a kiírt feladatokat. 

Végezzék el a számukra kijelölt feladatokat és a megadott határidőre küldjék vissza a megoldásokat. 

Szükség esetén kérjenek segítséget, külön konzultációt, jelezzék a problémákat, nehézségeket önállóan, 

ne a szülőkre bízzák ezt a feladatot. Aktívan vegyenek részt az online órákon, közben ne végezzenek 

más tevékenységet, dolgozzanak folyamatosan, ne csak háttérben hallgassák az órát. Becsületesen 

adjanak számot valós tudásukról a pedagógus által meghatározott formában. Nagyon fontos, hogy ne 

csalással próbáljanak jó érdemjegyet szerezni, inkább kérjenek több segítséget, hogy igazi tudás 

birtokába juthassanak. 

 

6.3. A pedagógusok elvárásai a szülőkkel szemben 

A szülők számára is nagyon nagy változást hozott az online formában történő otthoni tanulás. 

Egyúttal sok nehézséget okozott számukra, hogy a saját munkájuk és a háztartási feladatok ellátása 

mellett a gyermekek egésznapos felügyeletét és tanulásuk támogatását is meg kellett oldani. Különösen 

gondost szervezést igényelt ez a sokgyermekes családok esetében. A tanítók azt szeretnék, hogy a 

szülők együttműködő partnerek legyenek a gyermekük érdekében. Biztosítsák a megfelelő 

körülményeket a tanuláshoz és a gyermekek zavartalan felkészülését. Támogassák a tanulókat, kísérjék 

figyelemmel a munkát, de ne végezzék el helyettük a feladatokat. Értékeljék, ismerjék el a gyerekek 

önálló feladatvégzését, kreatív, alternatív megoldásait, akkor is, ha az nem hozza az elvárt eredményt. 

Motiválják és dicsérjék a gyerekeket, a tanulás öröme legyen a cél, és ne az érdemjegy álljon mindig a 

középpontban. A szülők ne csak a tanulással foglalkozzanak, hanem nyújtsanak segítséget a napirend 

kialakításában, és ne feledkezzenek meg a szabadidőről, a játékról sem. A segítségnyújtásban kövessék 

Maria Montessori pedagógiáját: “Segíts, hogy magam csinálhassam!” (Kuruczné Hegedüs, 2020). 

 

7. Összegzés 

Mint az éremnek is két oldala van, így a digitális oktatásnak is vannak előnyei és hátrányai. A 

megkérdezett tanítók kiemelkedő eredménynek tartották a digitális kompetenciájuknak és a 

módszertani kultúrájuknak nagymértékű fejlődését. Véleményük szerint pozitív hozadék, hogy a diákok 

a 45 perces tanórából legalább 30-at önállóan és aktívan végig dolgoztak, felelősek lettek saját 

munkájukért. A feladatok, a gyakorlás élvezetesebb, pörgősebb és hatékonyabb lett az online 

feladatokkal. A tanítók egy része az online környezetet stresszmentesebbnek ítélte meg.  

A hátrányoknál a legtöbb pedagógus a szociális közeg hiányát emelte ki, mert a gyerekek a 

személyes kapcsolataikat nem tudták építeni és ez komoly pszichés problémákat okozott, 

elszigetelődtek egymástól. A mentális állapotuk hátrányosan hatott viselkedésükre, tanulásukra. 

Nehézséget okozott a számonkérés, az értékelés, mert úgy vélték, hogy nem sikerült a valós tudást 

felmérni. A hátrányos helyzetű településeken nehézséget okozott és néha lehetetlen volt a gyermekek 

elérése, így nőtt a lemorzsolódás veszélye. 

 A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a tantermen kívüli oktatás első szakasza sikeresen lezárult, 

mert mindenki arra törekedett, hogy a nehéz helyzetben a lehető legjobban ellássa feladatát. A 

fenntartók, az iskolavezetők segítő támogatásának és a pedagógusok kreativitásának, a szülők és a 

gyerekek rugalmasságának köszönhetően minden oktatási intézményben létrejött a virtuális iskola, 

amelyben számos új lehetőség rejlik, amelyet a tantermi oktatás idején is érdemes megtartani. 

Az első tapasztalatok arra hívják fel a figyelmet, hogy szükség van azonban még fejlődésre, a 

digitális kompetencia fejlesztésére, új, hatékony tanítási-tanulási módszerek kidolgozására, amelyek 

eredményesen alkalmazhatók a digitális világban.  

A pedagógusoknak sikerült megvalósítaniuk alsó tagozaton a fenntartó és az iskolavezetés 

elvárásait, hogy folyamatos legyen a kapcsolattartás a gyerekekkel és a szülőkkel. Az átállást követően 

a feladatok küldése mellett kerüljön sor rendszeres online órák megtartására órarend szerint. Az alsós 

tanulók kívánsága is teljesülhetett, mert kevesebb feladattal kellett megküzdeniük, és a pedagógusok 

igyekeztek élvezetes tanulási utakat biztosítani számukra és sok játékidőt. Sajnos a szabadban történő 

mozgásnak a karantén gátat szabott.  



 

300 

 

A pedagógusokkal szemben támasztott legtöbb követelmény a szülők részéről merült fel, mert 

nagyon nagy tehernek érezték azt a felelősséget, hogy ők lettek gyermekeik tanítói. A kutatás 

eredményei arra hívták fel a figyelmet, hogy a szülők több és szélesebb körű segítséget igényelnek 

ahhoz, hogy új szerepükhöz kapcsolódó feladataikat el tudják látni a digitális iskolában, ahol az 

eredményesség érdekében még szorosabb együttműködésre van szükség a család és az iskola között. A 

modern kapcsolattartási eszközök megjelentek a szülők, a gyerekek és a pedagógusok kapcsolatában. 

A hatékony tanulás érdekében a szereplőket előzetesen fel kell készíteni az új feladatok ellátására. A 

szülők és a gyerekek is igénylik a módszertani segítséget és a folyamatos tájékoztatást. Az új oktatási 

formához a tanítási környezetet és a megfelelő feltételeket is ki kell alakítani. Nem szabad azonban 

megfeledkezni arról, hogy az iskolai oktatás-nevelés célja boldog gyermekek nevelés, akik megtalálják 

helyüket az életben. Az ehhez vezető úton pedig a legfontosabba a türelem, a szeretet és az empátia. 
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EXPECTATIONS OF DIGITAL EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS 

 
Summary 

In the spring of 2020, as a result of Covid-19, schools had to suddenly switch to digital education. 

The aim of the current empirical research was to examine how teachers perceived after the first school 

closure period what expectations were placed on their teaching work. In a focus group interview, we 

asked teachers (N = 22) what parents, students, school management, and the supervisor expected of 

them. In the second part of the research, we sought to answer how teachers felt they were able to meet 

the requirements placed on them. Respondents thought they could only moderately pass on new 

knowledge. It was important for the supervisor, that the teachers keep in touch with the students as well 

as the parents and that the online classes be held. Most of the demands placed on teachers came from 

parents, who felt it was a great burden to become teachers of their children. 
 

Keywords:  digital education, expectations, parents, students 
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Összefoglaló 

A fenntartható örökség kapcsán a fenntartható pedagógia elemzése is elengedhetetlen. A 

tanulmányban azt keresem, hogy milyen pedagógiai szemléletek, iskolák, irányzatok tartalmaznak 

olyan maradandó értékeket, melyek ismétlődései, variációi mémekként élnek tovább. A 

fennmaradásban alapvető a másolás, s a sokszori ismételt jelenlét. Eme ismétlődő tartalmakat keresem 

a Montessori, a Dewey-féle elképzelésekben, a Zsolnai-programban, a filozófiai kutatásokban Gilbert 

Ryle-nál és Habermasnál, vagy a Gordon által lefektetett tanári tréningekben. A digitális korszak 

kihívásai nem kerülik el az iskolát sem, ezért nagyon fontos lenne előre tervezetten kiválasztani azokat 

az értékeket, melyek stabilan megalapozzák, s tovább éltetik a 21. században a pedagógiai jó 

gyakorlatokat. Az értékközvetítés, a differenciálás és a tehetséggondozás minden pedagógiának 

hirdetett alapja, mégis ezek megvalósulása terén nagyok az eltérések. A különbségek alapozzák meg 

azt a módszertant, melyek eltérő hangsúlyokkal veszik figyelembe a tanulók átlagtól eltérő adottságait, 

a társadalmi igazságtalanságokat kiegyenlítő egyenlő esélyt adó csoport-foglalkozások súlyát, az 

érzelmi reakciók kinyilvánításának helyeslését vagy helytelenítését. 

 

Kulcsszavak: fenntartható pedagógia, fennmaradó értékek, mémek, esélyegyenlőség, team-munka, 

tolerancia, etika     

  

 

A fenntartható pedagógiát a fenntartható örökség szempontjából vizsgálom. A tanulmányban 

pedagógiai szemléleteket, iskolákat, irányzatokat elemzek, melyek maradandó értékűeknek 

bizonyultak, s ismétlődéseik, variációik pedagógiai mémekként élnek tovább. A fennmaradásban 

alapvető a másolás, a sokszori ismétlődés. Mivel üdvözítő pedagógiát, mint egész programot nem 

tudunk megnevezni, ezért össze kell gyűjtenünk azokat az elemeket, melyek minden pedagógiában 

fölbukkannak, s visszatérően tartják magukat. Alapvető kiinduló pontként vehetjük azt az általános 

alapvetést, mely minden elméletben megjelenik. Azért fontos az elméletileg hangsúlya, mert különböző 

és változó módon és intenzitással lesznek gyakorlattá, vagy néhol egyáltalán nem. Az értékközvetítés, 

a differenciálás és a tehetséggondozás szinte minden pedagógiának mintegy kötelező alapelve. 

Vizsgálódásaimat két szempont motiválta: egyfelől a módszertanok elavultsága a digitális kor 

megváltozott körülményeihez, tanáraihoz, diákjaihoz képest; másfelől a filozófiának, a pedagógiát is 

érintő új, vagy ez idáig elhanyagolt korábbi releváns tematikái. 

 

Egy analitikus filozófia az intellektualista legenda ellen 

Gilbert Ryle, az analitikus filozófia egyik ismert képviselője hosszan elemzi a „tudni, hogyan”, és a 

„tudni, hogy mi” problémáját. Igyekszik lerombolni azt a mítoszt, hogy ez két különálló aktus. A szellem 

fogalma (1999) című művében sok példát sorol fel jó gyakorlatokra, melyek nem voltak tervezettek, 

vagy nem lehetett tervezni őket, vagy az előzetes tudás, szabályismeret, vagy szabály-emlékezet nélkül 

is működtek. Sokszor megbuktak a gyakorlati színtéren azok, melyek jó előre eltervezve, de 

tapasztalatok híján voltak. „A hogyan megtanulása vagy valamilyen képesség tökéletesítése nem 

hasonlít a mi megtanulásához vagy az információszerzéshez. Igazságokat közölhetnek velünk, 

cselekvési módokat azonban csak belénk nevelhetnek, és míg ez utóbbi fokozatos folyamat, a közlés 
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viszonylag hirtelen.” (1999, p 75) A szerző megkülönbözteti a tanító célzatú beszédeket a többitől, mi 

szerint a tanulás ilyenekből áll. Ezek lényege a visszamondás, rögzítés, ismételgetés. Az úszóoktató 

olyanokat mond a tanítványainak, melyeket nem visszamondani kell, hanem annak megfelelő 

mozgásokat végezni. A lecke megtanulása nem szajkózást jelent, hanem használatot, mellyel 

megtanítjuk magunkat és esetleg másokat is úszni. (p. 381) A ryle-i fejtegetés közben eszünkbe jutnak 

a „magoltatós” iskoláknak a körvonalai, ahol lelketlenül bebifláztatják a tananyagot, s ezzel halomra 

döntik a gyerekek önbecsülését, megértésre törekvő igényét. Természetesen nem az irodalmi 

memoriterekről van szó, hanem például a magyarázatok nélkül maradt történelmi események 

bemagolásáról, vagy a fizikai törvényszerűségek visszamondásáról. Ryle szerint megtanulhat egy 

gyerek úgy sakkozni, hogy megfigyeli a játékot, s a saját játékában alkalmazza a szabályokat, de nem 

tudja azokat fölmondani, s nem is tanulta meg őket, míg tudhatja valaki a teljes szabálykönyvet, s föl is 

mondhatja, de attól még nem lesz képes játszani a játékot. „A tudni hogyan elsősorban azokban a 

lépésekben mutatkozik meg, amelyeket tesz vagy elfogad, valamint azokban, amelyeket elkerül vagy 

megvétóz.” (u. o. 53) 

A tanárok mindennapi munkájával kapcsolatban megfontolandóak Ryle okfejtései, hiszen a módja 

a tevékenységüknek mindenekelőtt és fölött van, s csak utána válik láthatóvá a mi. A mi-nek nincs 

értelme a hogyan nélkül. A tanári tudás a gyakorlat megszervezése, vezetése, nem pedig tudásdarabok 

közléséből áll. 

 

Habermas és a kommunikatív etika 

Már nem tudunk elvonatkoztatni vagy szemet hunyni a habermasi etika fölött, mely társadalmi 

színtereken rendezi a diskurzusokat. A Posztmodern kritikai teoretikusaként olyan fogalmakat vezet be, 

melyek korábban nem voltak jelen, mint a nyilvánosság gyakorlata, ahol mindenki szabadon és egyenlő 

eséllyel beszélhet az igazról és a helyesről. A demokráciát a diskurzussal kell megteremteni, mert a 

jogállamiságban ez csak látszat és instabil is. Ezzel a kommunikációra irányítja a figyelmet és nagy 

apparátussal követi G. H. Mead gyakorlati érdekekre fókuszáló útját. Az életvilág összefüggéseiből, a 

gyakorlat megértéséből jön létre a nyelv, mely nem más, mint a közösségi tevékenységek, interakciók 

rögzített szabálya. A beszélő felek közötti konszenzussal elkerülhető a félreértés és a kényszer. a 

szimmetrikus párbeszédben mindegyik félnek lehetősége van álláspontjának kifejtésére, kényszer -- és 

kényszerítés mentes módon. A diskurzusetika olyan gyakorlatorientált filozófia, melyben a vita 

érintettjei, annak résztvevőiként egyetértésre jutnak. Az egyetértés feltételezi az egyetemesen érvényes 

szabályt. A diskurzusetika formalista, mert ezzel képes biztosítani az ítéletek pártatlanságát. Ránézésre 

nagyon emlékeztet bennünket a kanti etikára, de mégis abban különbözik tőle, hogy Habermas egy 

tényleges párbeszédben teszi próbára a normatív kijelentéseket. A diskurzus szabályainak tematikája 

tartalmaz logikai-szemantikai követelményeket az ellentmondások elkerüléséről, a predikátumok 

vonatkozásainak kiterjesztéséről azonos esetekben, a szóhasználat egyértelműségéről; tartalmazza az 

őszinteség és hitelesség követelményét; valamint az igazságosság és esélyegyenlőség és a korlátozás 

tilalmának szabályait. A diskurzusban résztvevők feltételeznek egy „ideális beszédhelyzetet”, míg a 

kommunikatív cselekvésben aktivitások, benyomások is szerepet kapnak a beszéd mellett, addig a 

diskurzus kizárólag nyelvi megnyilatkozásokból áll. 

 

„Minden gyermek különleges” 

A Montessori pedagógiában a gyerek, mint legfőbb érték szerepel, s ennek megfelelően a jövő 

társadalmi felemelkedésének záloga, a műveltség és az egészség biztosítása. A liberális, megengedő 

nevelés a kisdedóvódákban és a német nyelv nagy ellenállást váltott ki és bizalmatlanságot jelentett a 

magyarországi (pl. a pécsi) alkalmazásokban. (Pusztafalvi, 2010:48) Az újdonságok és főleg az újfajta 

szemlélet modellé vált még egy elutasító világban is: kisméretű bútorok, nyitott polcok, szakterületekre 

vonatkozó foglalkozások (számolás), a közvetlen környezeti ismeretszerzés, önállóságra nevelés. Nem 

volt sürgető légkör, s mindig a békére törekedtek, hogy minden gyermek a saját ütemében tudjon 

fejlődni. Képletesen szólva, ezzel megoldódott a térbeli világok különbözőségének problémája is: a 

gyereket vagy fölemeljük, hogy velünk egy szintben legyen, vagy „leereszkedünk” hozzá. Az iskolában 

a tanár háttérbe vonul, segít, szervez, menedzsel, indirekt metodikát alkalmaz. (U.o. p. 42) A Montessori 

pedagógia a társadalmi problémákra azonnal reagál, legnagyobb előnye, hogy kész felülbírálni a saját 

korábbi elképzeléseit és ennek érdekében fejleszti és bővíti az alkalmazási területeit. 

Értékközvetítésében globális és átfogó, ezért bármikor, bármilyen kultúrába integrálható. E 
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fejlődéspedagógiai attitűdjének köszönhetően 2007-re 110 országban volt jelen és modellértéke 

vitathatatlan még akkor is, ha csak körültekintő vizsgálattal tudjuk a napi gyakorlatban a jelenlétét 

igazolni.  Így válasza van a mai pedagógiai problémákra is.” A Montessori pedagógia békepedagógia, 

így minden szociális, vallási és etnikai határt átlép, nem ismeri a másság fogalmát. Montessori 

erőszakmentességet megtestesítő nevelési koncepciója, jelenünkben és még inkább jövőnkben is 

nagyon aktuális.” (U.o. p. 40) 

A Montessori mém adaptálható, mert átlépi a vallási, etnikai és szociális határokat és nem ismeri a 

„másságot” 

Az alapmodell megújulási képessége miatt életképes és fejleszthető, több tudományterületre épít, 

kompatibilitás-képes, integrálható bármilyen pedagógiával. Alapvetően önállóságra, öntevékenységre 

nevel, egyéni fejlesztésekkel operál és a pedagógiai környezet a gyermeki fejlődést szolgálja. Fejlesztő 

eszközei csecsemőkortól az alkalmazkodást segítik. A Montessori mémben fontos különlegesség a 

békepedagógiai jelleg, mely egyben meghatározza a tanári relációkat a diákokkal, s a diákok 

kölcsönösségét is, melyek az elfogadás nevelési törekvéseit valósítják meg, s így a külső-belső 

harmóniával egyensúlyt teremtenek.  

 

Hidak az iskola és a társadalom között  

A reformpedagógiák mindegyike vagy a gyermeki szabadságot igyekszik szélesebbre vonni, vagy a 

poroszos merevséget kívánja feloldani olyan újfajta módszerekkel, melyek hanyagolják a frontális 

osztálymunkát és a „te” közlésekre épülő pedagógusi kommunikációt. Az oktatási szabadelvűség a 

nyitottságban (az órákat szabadon látogathatják), a fantázia és a kreativitás beépítésében, a koedukáció 

megvalósításában is megmutatkozott. John Dewey példát adó szemlélete sok követőre talált az S. Neill 

Summerhill School-jában, vagy a Rogers-féle iskolában, ahol a személyiségfejlesztés kapta a 

legnagyobb hangsúlyt. Ennek a törekvésnek egyenes módszertani következménye lett a kooperatív 

lehetőségek megjelenése az iskolákban, vagy a projektmódszer. A Dewey-féle szemlélet az életközeli, 

természetes utakat képviseli, mely nem kényszeresen viszi be az életet az iskolába, hanem az élet 

természetes részeként tekint arra a találkozási térre, melyben kapcsolatok, kommunikáció, viselkedési 

módok jelennek meg, s nem a tananyagok elvégzése irányítja és határozza meg a tanár-diák, s a diákok 

közti kapcsolatot. A társadalmi környezet váltásait/változásait csak nagyon lassan képes követni az 

iskola, minél gyorsabbak ezek a változások, annál nagyobb a lemaradás vagy a késlekedés esélye. Ez 

némi magyarázattal szolgál arról, hogy a dewey-i szemlélet nem tudott világméretű iskolareformot a 

magáénak tudni. A filozófiai alapozású pedagógiai nézetek épp a világ és az iskola határait igyekeztek 

lebontani, vagy eleve föl se vették a határokat definiáló tanokat, míg ezek gyakorlati megvalósulása, 

jelesül a határok nélküli szemlélet alapú praxist a legnehezebb kivitelezni. A határok eliminálása mindig 

nagy kihívást adtak az elméleti tudományoknak épp úgy, mint a praktikumnak. Gondoljunk csak arra, 

milyen nehéz például megteremteni az összeköttetéseket a szárazföldek között, ha lerombolták a 

hidakat. Két világ elhatárolásának összeköttetései nagyon nehezen megoldható feladatot jelentenek. Ha 

az iskola egy régi világ terméke és olyan értékeket közvetít, melyek már láthatatlanok, vagy kihaltak, 

akkor a pillanatnyi társadalmi mémek nem képesek összhangba kerülni az iskolai szellemiséggel. Ez a 

„gap” nehezíti az iskolai relációk megértését épp úgy, mint a társadalmi valóság színterén természetes 

közegként befogadni a számára idegenként feltűnő iskolákat. A problémát az is cizellálja, hogy a 

szereplők átjárnak az egyik értékrendű világból a másikba. A gyerekek a családi környezetükből 

beviszik az iskolába az értékeket, vagy épp azok hiányát megvalósító magatartásformákat; a 

közösségeikben normaként felállított követelményeket például a sportkörökből, baráti társaságokból, 

iskolán kívüli programokból – többnyire nem tudatosan --, de szembesítik az iskolai szellemiségből 

származó szokásokkal, követelményekkel. Az iskolai és a nem iskolai értékrendek közötti különbséget 

még tovább fokozzák a generációs szakadékból származó eltérések. A generációk közti különbségek is 

felgyorsultak, mert néhány év különbséggel már újabb és újabb generációk jelennek meg olyannyira, 

hogy elfogytak az ábécé betűi a megnevezésükre. (X, Y, Z, A) Nem csupán az X és a Z generációk 

között vannak feszültségek, amit akár nagyszülő és unoka eltérő értékrendjével lehetne fémjelezni, de 

az X és Y, sokszor szülő-gyerek relációit is nagy eltérések jellemzik. Olyan digitális és a technikai 

világi értékrendet kellene harmóniába hozni a megelőző időszakok mémjeivel, mely szinte lehetetlen. 
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Érdekesség. személyesség, motiváltság  

A fenntartható pedagógiába bele kell kalkulálnunk azokat a mémeket, melyek minden változás 

ellenére tartják magukat és azokat, melyek értékalapjai csak a közelmúltban jöttek létre és 

elengedhetetlenek a zavartalan működéshez. Mikor a pedagógusok szempontjából vizsgáljuk a 21. 

századi tanóra kritériumait, akkor olyan szempontok kerülnek előtérbe, melyek korábban 

elképzelhetetlenek voltak, mint az érdekesség, a személyesség, mert mindegyik mögött a motiváltság 

áll úgy a tanár, mint a diákok szempontjából. Motiválatlanul nem várható semmilyen érdembeli 

tevékenység. Az érdekességet a felgyorsult világ információ-áramlása is megköveteli, hiszen muszáj 

tartani a tempót az információk sebességével. A technikai eszközök segítségével szinte percenként új 

információhoz, s általa élményhez lehet jutni, aminek az aktivitásával az iskola nem tudja felvenni a 

versenyt, minek következtében az iskolai időszak unalmasnak, s a szubjektív idő múlását tekintve 

lassúnak tűnik. A szakadék áthidalására a diákok vagy fölvesznek egy „zombi” pózt, ami legfőbb 

melegágya a passzivitásnak, vagy beviszik a tanórákra azt az eszközt, mellyel lehetővé válik az iskolán 

kívüli élet folytatása az iskola falain belül. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy minden iskolai program csak 

mellékes lesz és a valós történések irrelevánssá válnak a tanulók digitális világában. Abban az esetben, 

ha a Dewey szemléletét alkalmazzuk a digitális világban, akkor az a természetes, hogy a társadalmi 

mémek akadály nélkül érvényesülnek az oktatásban, azaz nem „tudathasadásként” tűnik föl az életvilág 

az iskolában, hanem természetes módon kerülnek a legújabb eszközök a használatba, s minden további 

nélkül a könyv/munkafüzet szerepéhez hasonlóan használható lesz a laptop, a pendrive, a mobil, az 

okosóra vagy az okos TV.  

A fenntartható pedagógia, mint a fenntartható fejlődés a jelen kielégítése mellett a jövőt is 

figyelembe veszi, hogy ne fossza meg a következő generációkat semmilyen lehetőségtől. Az oktatásban 

ez nagy kihívás, hiszen miközben teljesíti a „hic et nunce” felmerülő igényeket, lehetővé kell tennie a 

generációk jövőjének lehetőségeit is. A fenntarthatóság két dimenzióban ragadható meg, ami a 

problémákat is jelenti egyben: a lokalitásban, s a globálisban. A tanárok, a diákok és a szülők a lokális 

térben találkoznak s csak az aktuális iskolában tudják valóra váltani küldetésüket. Nem lehet közömbös 

a helyi térben használt eszközök minősége és mennyisége sem. A globális lehetőségek univerzális 

szinten határolják be a lokális cselekvéseket. Az univerzális technikai eszközök begyűrűzésének a 

lokális térbe, aminek a konkrét helyi gazdaság, kultúra, jog, politika, vallás szabnak határt. A két 

struktúra eszközeinek egymásra hatása morális kérdéseket is fölvet: vajon a lokalitás iskoláiban a 

fenntarthatatlanság ellen mennyire erkölcsös felhasználni a globalitás adta eszközöket a tartalmi 

nehézségek megoldására. Mennyire erkölcsös például a tananyagok feldolgozása helyett kivetíteni egy 

filmet, vagy lejátszani egy korábban felvett kémiai kísérletet. A Modernben nevelkedett pedagógusok 

nehezen értik meg a Posztmodern diákokat, akik nem olvasnak, hanem hangoskönyvekből jutnak hozzá 

az információkhoz; vagy a fiatal kollégákat, akiket egyáltalán nem zavar a Disco-hangulat és zaj a 

tanórán, s örülnek neki, ha a dolgozathoz a diákok segítségül hívják a mobiltelefonjaikat. 

 

A szövegolvasás és a hangoskönyv 

Az olvasás hiánya elveszi az élményt a fiataloktól, a hangoskönyvek más idődimenzióba helyezik a 

cselekményeket, s egészen új befogadási és memorizálási módokat igényelnek, amik a könyvet 

elolvasók számára ismeretlenek. A könyvet hallgató egy bizonyos interpretációt már eleve a hangsúly-

hanglejtés és egyáltalán a hang megjelenítésével eleve készen kap. A technikai megoldásokat kalkulálni 

kell, a felgyorsult információszerzés miatt a rövidített olvasmányok, vagy a wikipédia használata egyre 

jobban terjed. A lokális térben a technika ellensúlyozására megváltozott a tanári magatartás is. A 

tekintélyelvű viszonyulások helyét átvette a megfigyelés attitűdje és a szeretet. Az új pedagógus-kánon 

része az átjárhatóság, vagyis az adaptációs képesség, a mémesedésre alkalmas értékek harmonizációja, 

az elfogadás-képesség, mely megértésre, elfogulatlan elemzésre épül, a tolerancia, aminek egyik fontos 

formája a szolidaritás, a menedzser hozzáállás, mely tervezi a tanulási folyamatot, de hagyja a tanulókat 

abban önállóan tevékenykedni. A mai, 2020-as években az identitáskeresés feltűnően a középpontba 

került, sok oka van ennek, a bizonyítékok jobban látszanak a háttér-okoknál. A szelfizés, az élet minden 

pillanatának kényszeres képi dokumentálása (az ételeik lefotózása, a kutya tetteinek megörökítése) 

összefügg az identitás-keresés újfajta lehetőségeivel. A fiatalok önértékelésének újabb fórumai lettek a 

közösségi oldalak, s az ott szerzett tapasztalatok értékelése nehéz, hiszen nem bír semmilyen korábbi 

tapasztalatokkal. Sokszor a csalódások abból fakadnak, hogy jobb színben tüntetik föl magukat a 

valóságosnál, s mikor bekopog a realitás, nem képesek mit kezdeni a kritikákkal. Az illúziók és az 
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önámítás veszélybe sodorhatják a valós és virtuális személyiségek önazonosságát definiálni. A két 

világhoz való tartozás ebben az esetben is az összeköttetés problémájával küzd.  

 

Generációs „gap” 

A generációs szakadékok miatt nemcsak a szülőkkel való távolság nem segíti az önazonos kép 

kialakítását, hanem a testvérekkel/társakkal való kapcsolatokban is lerontja a kommunikációt, s ezzel 

aláássa magát a kapcsolatot is. A Z-generáció, miközben megörökíti a történéseket, elfelejti megélni 

azokat. Ezek a fiatalok vendégként vannak jelen a saját életükben. A pillanatoknak áldozzák az életüket, 

s nincsenek tisztában a veszélyekkel, míg segíteni sem lehet ebben, hiszen az alkohol vagy a kábítószer 

veszélyeit mindenki ismeri, míg a Facebook-függőség következményeit kevésbé. A valóságos 

kapcsolataik meglazulásával   -- pl. a szülő-gyerek viszonyban – arányosan megnő a magányosság 

érzése és ezzel felértékelődik a pillanatok alatt létrehozható online kapcsolat fölvétele. Minél nagyobb 

a függőség a technikai világ adta lehetőségektől, annál nagyobb problémát okoz a használókban a 

megvonás. 2021. október elején meghibásodott az internet kapcsolat, s ezzel a Facebook s még néhány 

közösségi oldal használhatatlanná vált, minek következtében a fenntartó többmilliárdos vesztesége 

mellett, ellehetetlenültek a felhasználók is, hiszen a digitális világban való jelenlétük megszűnt, s ettől 

behozhatatlan veszteséget éreztek.  

 

Az én-közlések vállalása 

A pedagógia a saját eszközeivel tudja csak felvenni a versenyt a digitális világ adta lehetőségekkel. 

Azt kell megfontolnunk, hogy a korábbi iskolák/irányzatok által kidolgozott programok és/vagy 

módszertanok mennyiben használhatók fel a digitális iskolában. Már nem lehet nem figyelembe venni, 

hogy a diákok többsége okos-eszközökkel él és közlekedik, s a jogaik miatt az iskolába is behozzák, 

használják ezeket. Kétféle megközelítése adódik a problémának: az egyik -- ami talán egyszerűbb --, 

felhasználja, beépíti az oktatási folyamatba. előre kalkulálja a felhasználási lehetőségeket; a másik 

nehezebb, de hosszútávon jobban megtérülő megoldást ad, ami törekszik a digitális korszak hiányainak 

pótlására, jelesül a közvetlen, kontrollált viszonyokban, a jó kommunikációban, a személyesség 

érvényesítésében, a szituációs érzékenyítésben ragadhatók meg. Thomas Gordon azzal a szándékkal 

írta meg könyveit, hogy olyan univerzális segítséget nyújtson, ami független a tanulók korától, az 

iskolák típusától, ami óvodától egyetemig érvényes. A gordoni én-közlések sokszor megváltoztatják 

nem csupán mások megértését, de közvetlenséget és hitelességet kölcsönöznek a konkrét szituációkban. 

A jó kommunikáció nem kizárólag az érzelmeket csalja elő, de képes megváltoztatni a korábbi 

kapcsolatokat is, s a másikra való odafigyelés, a cselekvési motivációk iránti érdeklődés kerül majd a 

középpontba. Gordon igyekszik példákkal alátámasztani a tanításra vonatkozó nézeteit, s egy igazgató 

és egy renitens tanulói csoport esetén igazolja az én-közlések hatásosságait. Az igazgató közölte velük: 

„Olyan pocsékul érzem magam miattatok, fiúk! … Szívemet-lelkemet beleadtam ebbe a munkába. 

Kiharcoltam egy szabályt …. abbahagyom ezt a munkát, és visszamegyek egy rendes középiskolába … 

abszolút csődöt mondok ebben a munkában.” (Gordon, 1990: 154) Az én-közlések tanárnak, diáknak 

egyaránt kifizetődnek, mert javítják a kapcsolataikat az iskolában, és ha azon kívül is használják, a jó 

példa követőkre talál a családban, a baráti közösségekben. Az én-közlések használata megelőzi a 

konfliktusokat, s a meglévőket feloldja. Felszínre hozza azt a hátteret, amiből kiderül: ha nem tudunk a 

problémáról, nem tudjuk megelőzni vagy orvosolni. Ha nem tudjuk, hogy a magatartásunk zavar 

valakit/valakiket, vagy felháborít másokat, nem tekintünk el tőle. A jó kommunikációval mások 

tudomására hozhatjuk érzéseinket, s ennek nyomán megértésre juthatunk, a megértést pedig követheti 

a belátás. A te-közléseknek az én-közlésre való cseréje szemléleti váltásról tanúskodik, s mint ilyen 

nagymértékben javítja az emberi kapcsolatokat. Az én-közlés mémet használók pótolják a gépi világ 

érzelem mentes hiányosságait, s személyessé teszik, közvetlenül, élőben ellenőrizhetik a relációkat. 

Gordonnál az én-közléseket gyakran segítik a hatásos kommunikációban az „aktív hallgatásnak” 

megfelelő viszonyulások, ezek távol tartják a felnőtteket a kioktatástól, a katonai jellegű rendszabályozó 

attitűdtől, a hierarchia érvényesítésétől. Arra való, hogy a párbeszédben hallgatóként legyen jelen a 

tanár vagy a szülő, s ne kommentálja a megnyíló gyerek közlendőjét, csupán csak jelezze a jelenlétét, 

vagy a mondottak egyszerű megismétlésével biztosítsa figyelméről a beszélőt. Ez esetben az „aktív 

hallgatás” felér egy vállveregetéssel vagy egy öleléssel.” Azt érezteti a diákokkal, hogy gondolataikat 

és érzéseiket tiszteletben tartják, megértik és elfogadják. Elősegíti a beszélgetés folytatását.” (u. o. p.96) 

A legnehezebb feladat a párbeszéd elkezdése, s a megakadásnál a folytatása. A beszélgetés elindításánál 
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a „passzív hallgatás”, a beszélni hagyás a gordoni megoldás, amit más pedagógiák is alkalmaznak, s 

pédául Zrinszky a pedagógusetikájában „csendgyakorlatnak” hív. Nagy igazság az, hogy sok esetben a 

nem megfelelő kommunikációból tudunk következtetni kapcsolati problémákra.  

 

Szerepekkel kapcsolatos problémák 

Eric Berne szerint, a gyerek, a szülő, a felnőtt létállapotaiban a beszélgetés mikor elcsúszik, jól 

jellemzik a szereplők relációs problémáit, szerepvesztéseit, szerepcseréit. Ha egy ötéves kisfiú 

családfőként igazgatja el a családot, akkor a kommunikáció nyomán láthatjuk a szerepválságot is: a 

gyerek a szülő helyét foglalja el, a szülő irányított gyerek, vagy még rosszabb, ha az összes szerepét 

elveszíti. A tanári zsarnokoskodás és a hatalomgyakorlás helyett a következetességre törekvő pedagógia 

nem tesz különbséget az elfogadható és az elfogadhatatlan tanári magatartás között gyerekenként, tan-

óránként, időpontonként. Sajnos vannak olyan gyakorlati tapasztalatok, hogy nem mindegy, melyik 

gyerek követi el ugyanazt, mert a tanári retorzió különböző; hogy nem mindegy, melyik szakos óráján 

ülünk a tanárnak, mert rá se lehet ismerni, ha épp a kedvelt földrajz, vagy az utált biológia szakjának 

óráját tartja; hogy nem mindegy, melyik napszakban vannak az órái, mert délután már annyira fáradt, 

hogy vagy minden az elfogadható („Csináljatok, amit akartok, csak engem hagyjatok békén!”) vagy 

épp semmi sem elfogadható (Pisszenésre kitör a balhé). Ennek a gordoni elképzelésnek a jövő 

pedagógiájában két tanulsága lesz: egyfelől a tanári terhelhetőség meggondolandó a következetesség 

tartása szempontjából, mert a minőségi oktatás a túlterheltség miatt ellehetetlenül.  Másfelől a 

tanárképzésben a gyakorlatok, tréningek, tesztek szorgalmazása mellett a kommunikáció kiemelten 

fontos szerepű. A Gordon által felsorolt kommunikációs gátak mindegyike a diákokban negatív 

hatásokat idéznek elő, s ezért kerülendők a Modernből a mai napig itt maradt verbális módok, mint a 

parancsolás, a prédikálás, a leckéztetés, a kioktatás, a bírálat, a megbélyegzés, a gúnyolódás, a másik 

kárára való humorizálás. (u. o. p. 88-94) 

 

Kié a probléma? 

A Kié a probléma? (Gordon, 1990:49) kérdése felveti a tanári kompetenciákat általában az iskolai 

tevékenységben, s nem annyira a szakmai. konkrét elvárásokra fókuszál, hanem sokkal inkább a tanári 

reflektívitást célozza meg, mely el tudja dönteni mi a tanári feladat, mi nem tartozik rá és mikor kell 

segítséget hívni egy adott helyzet megoldására. Jó példát szolgáltat erre a Pakson megtörtént eset, mikor 

a gyerekek haja és ruhája meggyulladt egy szerencsétlenül sikerült fizika órai kísérlet során. Minden 

ellátási igyekezetnél és elsősegélynél jobbnak bizonyult az az ötlet, hogy fölhívták az atomerőmű 

tűzoltóit és pár perc múlva a gyerekek a lehető legszakszerűbb ellátásban részesültek és a közeli 

kórházakba szállították a sürgősebb eseteket. A telefonáló tanár felismerte, hogy nem tudják a 

problémát a saját köreikben megoldani, ezért kompetens személyekről gondoskodott. Ebben a ritkán 

előforduló, sokkoló helyzetben nem lehet megállapítani rögtön, hogy kire tartozik a probléma, mikor a 

diák az otthoni gondjával traktálja a tanárát, eleinte nem rá tartozik, de, ha jobban belegondolunk, előbb-

utóbb rá is tartozhat, ha renitens magatartás, visszaeső teljesítmény formájában rontja az osztály és a 

tanár munkáját.  

Az optimális helyzetben nincs probléma, mindenki csinálja a dolgát, nincs konfliktus, nyugalom és 

béke uralkodik. A távolságtartás megítélése a legnehezebb feladat, számtalan döntési helyzetnek a 

kompetencia kérdése a dilemmája. A beavatkozzak, vagy ne; a rám tartozik vagy nem; a közöm van 

hozzá vagy sem – filozófiai kérdésekké válnak. A sztoikusok etikai tanításából megtudhatjuk, hogy a 

leglényegesebb kérdés a rajtunk múló dolgok elkülönítése azoktól, amik nem rajtunk állnak. Az 

akaratlagos cselekedeteinkben a jó és a rossz megkülönböztetése senkinek nem okoznak problémát, 

sokkal inkább a cselekedetekben megmutatkozó tisztesség, becsület, egyenesség, igazmondás és a többi 

erény.  Az akaratlagos minőségek akkor kapnak teret, mikor elkülönültek a nem akaratlagos, sors által 

irányított tartalmaktól, mint az élet-halál, szegénység-gazdagság, egészség-betegség stb.  

 

Partnerség és igazságosság 

A kompetenciák és a kommunikáció erőteljes összefüggést mutatnak a szerepekkel, s különösen a 

szerepelfogadással, az önmagunknak, mint pedagógusnak a definiálásával. Ezért volt átütő erejű 

Magyarországon a Zsolnai-program szemlélete, ami teljesen átírja a korábbi tanár-diák, diák-diák 

relációkat egyaránt. Teljesen eltörli a korábbi kapcsolati tartalmakat és a tanár szerepét a diák 

szempontjából határozza meg, s ennek köszönhetően elképzelhetetlen, hogy a tanárt szótárnak, vagy 
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lexikonnak vagy épp lábtörlőnek használják a tanórákon. Ennek kiküszöbölésére a zsolnai óra alatt 

nyitva van a könyvtár, s oda el is mehet egy-egy diák, hogy megkeresse a kérdéses hiányzó információt. 

Ezzel az élménnyel egy életre bevésődik az az idegen szó vagy a név, könyvcím, vagy bármi. A program 

szerint a diák, mikor visszatér a könyvtárból az egész osztálynak elmondja a kutatása eredményét, 

fölírja a táblára és közkinccsé teszi, így a tudás rögzülését a hozzá kapcsolódó cselekvés is segíti. Mikor 

a tanári értékelés következne, akkor a megszokott rutin helyett, pl, egy versmondás számonkérése után, 

a tanár fölkéri a tanuló egyik társát, hogy értékelje a helyesejtés, a szöveghűség, az előadásmód 

szempontjából. A diákok nagyon következetesek, megtanulják a szempontokat és visszafogottan 

értékelik társukat. Nem vetik el a sulykot, tudják, őket is ebben a formában, valamelyik társuk értékeli 

majd. A tanulók értékítéletét, igazságérzetét aktiválják, hiszen mindannyian emlékszünk, hogy a padban 

ülve gyerekként, mennyire tudtuk, ki mit ér, hogyan teljesít, az összehasonlításokban is sokszor jobbak 

voltunk a tanárainknál. Az értékelés közben a diákok egymással szemben állnak, vagy legalább 

szemkontaktusban vannak, ami természetessé teszi az őszinte nyíltságot és nagyon jó hatással van az 

osztályok közösséggé formálásában. A tanár ilyenkor menedzser, azt irányítja, hogy milyen sorrendben, 

milyen konkrét szereplőkkel zajlik az óra. Akkora megkönnyebbülés, mikor mindenki tudja, mi a dolga! 

A forgatókönyv ismerete kizárja az üresjáratokat és az unalmat. Egy zsolnai óra minimum 16 féle 

aktivitást tartalmaz, ez nagyon nagy figyelmet és fegyelmet kíván a pedagógustól, de a jó zsolnai 

programmal dolgozó osztályok sokkal nagyobb sikereket értek el, mint a „sima” képzésűek. Saját 

tapasztalatomból láttam, hogy messziről feltűnt a különbség a gyerekek között. 

 

Csapatjáték és differenciálás 

A zsolnai osztály tanulói a tanári szoba ajtajában megálltak, köszöntek és valakinek a szemébe 

nézve, világosan elmondták, mit akarnak. Nem makogtak, nem vétettek nyelvtani hibákat. Már az alsó 

osztályokban megszokták a személyességet: annak beszélek, akiről szólok, a bátorságot: kontrolláltan, 

de el merem mondani a véleményemet, a türelmet: figyelembe veszem a másik/mások sajátosságait. A 

csapatjátéknak megfelelően jól bánok a csapattársammal, mert így egyszerre segítem elő a saját és a 

csapat előmenetelét. A differenciálásnak megfelelően három, vagy akár négy csoportban is dolgozhatna 

az osztály tanulói egyszerre, ami nagy terhet ró a tanárra, hiszen a figyelme egy pillanatra sem 

lankadhat. Jártam olyan alsó osztályos bemutató órán, ahol négy csoportba dolgoztak, de nem voltak 

fizikailag szétválasztva, ültetve a diákok, így a tanár tartotta fejben a csoport-megosztást, én magam 

tanítottam hatodik osztályban, ott három csoportban dolgoztak és el is különültek padsoronként a 

nagyobb létszám miatt. A csoportok képességek alapján voltak meghatározva, s míg a diszlexiások 

írásvetítő segítségével gyakoroltak, addig a középső padsorban ülők standard ütemben haladtak, a 

harmadik csoport viszont, akik gyorsabb tempót igényeltek más és összetettebb feladatokat kaptak a 

többieknél. Itt az élet alakította ki a negyedik „csoportot” egy kislány személyében, aki zseninek 

született. Szegény és szerény képességű szülők gyermekeként 3 éves korától mindent elolvasott, ami a 

keze ügyébe került, mindent meg is jegyzett. Őt kizárólag a zsolnai program tudta helyén kezelni, s 

mivel nem volt minden tárgyból bevezetve, napi konfliktusok származtak a „másságából”, a matematika 

tanár például föl volt háborodva, hogy még föl sem írta a példát, s a kislány megmondta az eredményt, 

ugyanakkor hallani sem akart arról, hogy ő maga -- a saját érdekében is – differenciáljon. A példa 

kapcsán vált nyilvánvalóvá, hogy a tehetséggondozás legalább akkora problémát jelent, mint a 

felzárkóztatás! A program magyar nyelv és irodalom tárgyakból lehetővé tette a rugalmasságot, s a 

zseni kislány akár egész órán olvashatta a tanár által javasolt könyvet. Az otthoni, főleg „olcsó 

könyvtár” sorozat élményei (pl. a Rózsa Sándor) kezdtek a helyükre kerülni. Minden csoportokból át 

lehetett kerülni a másikba, amit a havi teljesítmények alapján vizsgáltak fölül.  

 

A mennyiségek minősítenek 

A csoportok közti átjárhatóság lehetősége motiváló erő, ugyanakkor a tanulók felelősségét is 

megnöveli, hiszen a program szerint minden könyvet és munkaeszközt az iskolában tárolnak, semmit 

nem visznek haza a diákok. Ez a szülőnek nagy könnyebbség, mert az iskolában marad, ami oda 

tartozik, s a gyereknek nem kell naponta cipekedni. A jövő szempontjából a rengeteg könyv, füzet, 

munkafüzet táskába pakolása és elvitele a fenntarthatatlan kategóriába tartoznak. Naponta heroikus 

küzdelmet folytatnak gyerekek, szülők a mennyiségekkel. Készült egy felmérés arról, vajon melyik első 

osztályos olvasókönyvet érdemes választani, s mindenütt feltűnik a mennyiségi szempont.  Az 

összehasonlításokban szerepel a könyv tömege, mérete és a kötés típusa is, hiszen az is befolyásolja az 
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előbbi két szempontot a kényelmes használatban. Ligeti Csákné (2001) négy első osztályos könyvet 

hasonlít össze külső jegyek és tartalmak szempontjából is. Mérhetetlen nagy mennyiségi különbségek 

mutatkoznak az oldalszámokban, az egyes feladatok típusainak számában, a konkrét feladatok 

számában, a felhasznált műfajokban (vers, mese). A programból következik az időterv rugalmassága 

is, hiszen nincs kötelező sürgetés benn, minden tananyagot egy hét távlatában kell magyarból elvégezni, 

s a tanár döntheti el, vajon alkalmas-e az a nap a nehezebb feladatokra, vagy más időpontot választ a 

héten. Minden tanár szembesül azzal a problémával – ha beismeri, ha nem --, hogy vannak napok, órák, 

amikor ellehetetlenül az oktatás. A zsolnai lehetővé teszi ennek kezelését. A rendelkezésre álló 

kidolgozott feladatok, kivetíthető anyagok, a könyvtárhasználat lehetősége mellett nagy szerepet kap a 

tanári találékonyság. A programba eredetileg a kidolgozásakor rengeteg munkát raktak bele, a feladat 

a tanárok felkészítése ezeknek a használatára. A program szűkülésének és lebontásának nem csupán a 

szerző korai halála (Zsolnai László) volt az oka, hanem a továbbképzések magas követelménye is. Több 

napon keresztül reggeltől késő estig tartottak az előadások, tréningek, de most visszagondolva, szükség 

is volt rá, amit a tanárok nem így gondoltak. Akinek csak lelketlen favágó munka és némi pénzkereseti 

lehetőség a tanítás, abban komoly ellenszenvet váltott ki a továbbképzés. Számomra kihívást jelentett, 

mikor egyetemi adjunktusként részt vettem ebben a munkában, s ott szembesültem a pedagógus hivatás 

lényegével: rengeteg előzetes, befektetett tudás alapján spontán alkalmazás/alkalmazkodás. Már a 

zsolnai program szemléletétől „megfertőzve” be kellett mennem helyettesíteni egy nem „zsolnais” 

osztályba, ahol alkalmaztam a tanultakat, leültem Ady Endrét olvasni a rettenetes zajban, 

rendetlenkedő, dobálózó nyolcadikosok elé. Gondoltam, ez az a nap, mikor semmit nem lehet tenni…. 

Öt perc múlva síri csönd lett, mikor megkérdezték a diákok, mi történik most, mert, a Sári néni ilyenkor 

rohanni szokott az igazgatóhoz, a Julika néni túlordítja az osztályt, a Géza bá’ elkezdi bevésni az 

egyeseket, Klárika néni sírógörcsöt kap. S mi van velem? Semmi nem volt, csak nem vettem magamra 

mások problémáit, elvárásait, főleg provokációit. A nyolcadikosok itt megértettek valamit: a tanár is 

ember, s nem tudja az alapvető karakter béli jellemzőit az osztálytermen kívül hagyni. A mások, a másik 

elfogadására nevelés kölcsönösséget feltételez. 

 

Egy tanóra részletei   

A zsolnai magyar óra nyitott ablaknál kezdődik, e miatt nagyon fontos, s egyáltalán nem 

elhanyagolható a tér, ahol az oktatás zajlik. A nyitott ablak nem csupán az egészséges levegőt biztosítja, 

hanem alapja az óra eleji tornának és/vagy légzőgyakorlatnak is. Viccesen szokták mondogatni, hogy a 

„zsolnais” gyerek, ha semmi mást nem, de az ábécét tudja. A légzőgyakorlat alapja az ábécé felmondása 

közösen, a hangerőt, a tempót a tanár határozza meg. A levegőben lehet érzékelni, mire van szükség: 

kell-e, hogy kiordítsák magukból a feszültséget (ilyenkor szoktak átjönni a másik teremből reklamálni), 

vagy elég, ha „lábujjhegyen”, finoman, suttogva mondják el a szöveget, aminek mindenkori lényege, 

hogy közösen szól. Az ábécét, ami itt kötelező kűr, követi a mozgásgyakorlat. A figyelem 

összpontosításának mérése, a szemtorna egyaránt fontos eleme ennek, az előbbi tudósít az osztály 

egészének pillanatnyi állapotáról, a másik hasznos kezdés mindenkinek. A vezényszavakhoz mozgások 

tartoznak, egy taps a guggolást, két taps a nyújtózkodást, kopogás a leülést jelenti. Egyszerűen el lehet 

dönteni, hányan nem képesek követni az egyszerű instrukciókat, s ettől lehet függővé tenni a napi 

tananyagot. A tanári spontán statisztika dönt. Az osztály napi állapotát memória-játékkal is lehet mérni, 

minden alkalommal érdemes ugyanannyi szóból álló szöveget mondani vagy olvasni, így a megjegyzett 

szavak számát kiírják a tanulók a margóra, s nagyon könnyen át lehet futni havonta a számokon. Túl 

nagy eltérés az átlagos teljesítményhez képest beszédes információ a tanuló megváltozott figyelméről. 

Ritkábban javulnak a teljesítmények, gyakrabban romlanak. Egy 32 egységből álló szöveg szavainak 

általában a felét visszaadják, a jobb tanulók többet, Ha valaki 0-át ír a margóra és ezt folyamatosan kis 

számok követik, az külön beszélgetést követel a tanulóval. Ilyenkor szokott fény derülni egy családi 

problémára, egy betegségre, egy költözésre, ami álmatlanságot okoz stb.      

      

Konklúziók 

A Zsolnai által létrehozott iskola mutatja a legvilágosabban, hogy a régi pedagógiai mémek, az újabb 

filozófiák hogyan szerveződnek gyakorlattá. A régi kötelező alapok, mint az értékközvetítés, a 

differenciálás, s a tehetséggondozás a program működtetésében eleve tervezettek, míg a kommunikáció 

megváltozott módjaiban felfedezhetjük Habermas demokrácia-elvét, az igazságosság érvényesülését a 

kölcsönösség ítéletalkotásaiban, az elfogulatlanság gyakorlatát, hiszen mindenkire sor kerül az 
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értékelésnél, s ezért senki nem veti el a sulykot. A gyakorlatot mindenekelőtt fontosnak tartott 

élményszerző megoldásokban visszaköszönnek az amerikai pragmatisták épp úgy, mint a németországi 

alapítású Waldorf-iskolák, ahol a testi-lelki-szellemi nevelés együttes gyakorlatai valósultak meg.  

Emlékszem, mikor a hatodikos osztályom kreatív csapata színre vitte a Karácsonyi hal című mesét és 

még az órán elő is adták. Annyira jól sikerült, hogy meg akarta a többi csoport is nézni az előadást, s 

így belecsúsztunk a tanóra idejéből a szünetbe. Ott nem tudtam (és nem is akartam) a közakarat ellen 

tenni: mindenki örült, élményben volt részük, a készítők a sikerüket élvezték. Arra gondoltam -- 

miközben mentem raportra az igazgatóhoz – milyen jó látni, hogyan válik egy csapat közösséggé.   
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SUSTAINABLE PEDAGOGY 

 
Summary 

Talking about sustainable heritage it is inevitable to discuss sustainable pedagogy. In the present 

paper I examine pedagogical methods, schools, trends which preserve permanent values whose 

variations, and repetitions are being reproduced like memes. Sustainability depends on copying and 

repeated practice. I investigate such reiterated contents in methods inspired by Montessori or Dewey, 

the Zsolnai project, the philosophical researchers by Gilbert Ryle and Habermas and Gordon’s teachers’ 

training programs. The challenges of the digital age have not left the school untouched, therefore we 

should consciously select the values which found and infuse the right pedagogical practice in the 21rst 

century. Although the communication of values, differential training and care for talent constitute the 

basis of all pedagogy the corresponding practices widely differ.  The differences lie in the ways how to 

assess, to various degrees, the differential accomplishments of the students, the weight of teamwork 

which would provide equal opportunities and countenance social injustices, and the need to approve or 

reject emotional reactions. 

 

Keywords: sustainable pedagogy, permanent values, memes, teamwork, equality, tolerance, ethics   
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Összefoglaló 

Hőgyészen a gróf Apponyi Kastélyban 1955. szeptember 21-től kezdte meg működését a Petőfi 

Sándor Nevelőotthon, ahol évtizedeken keresztül több mint 200 gyermek nevelkedett. A családjukból 

kiemelt gyermekek a helyzetükből fakadóan bizonytalan kötődési mintázatuk mellett eltérő mértékű és 

különféle megjelenésű viselkedési problémákat is mutattak és ma is mutatnak. Az 1990-es évek óta 

családias lakásotthonok jöttek létre, ahol négy csoportban 38 fő nevelkedhet. Előadásomban és 

tanulmányomban bemutatom, hogy kezdetektől napjainkig milyen módszerekkel igyekezett a 

vezetőség és az ott dolgozó nevelők, gyermekfelügyelők team-munkában korrigálni a 

személyiségfejlődési zavarokat a növendékek társadalomba való hatékonyabb beillesztésének 

érdekében. 

 

Kulcsszavak: gyermekotthon, viselkedési problémák, személyiségkorrekció 

 

 

1.  Kastélyból nevelőotthon 

Tolna megyében található Hőgyész, a Hegyhát központja, a megye tizenkettedik legnagyobb 

települése. A település neve a hölgyész szóból ered, akik hermelinvadászok voltak az Árpád-korban. 

Írásos emlékek már 1277-ből származnak. A település népessége a török időkben lecsökkent.  

A községen áthaladó iparosokat erőszakkal itt fogták. Mercy gróf volt, aki az 1700-as években 

kézműves svábokat telepített Fuldából. 1733-ban hozták létre a LINI-FABRIKA Textilgyár és Kékfestő 

Üzemet. 1753-ban mezővárosi rangot kapott. Így lett Hőgyész iparos nagyközség. 

 A nagyközségben két főúri kastély található, az egyik Lichtenstein herceg tulajdonában volt. A 

Lichtenstein kastély kisebb, a vagyon jelentős része a földbirtok volt, a másik az Apponyi kastély. A 

két főúri család rokoni kapcsolatban áll.  A gróf Apponyi Kastélyt 1722-ben Claudius Florimundus 

Mercy a megvásárolt birtokán elkezdte építeni, mely a barokk művészet nagymesterének, Pilgramnak 

a tervei alapján történt. Mercy a kastélyt 1771-ben eladta gróf Apponyi Györgynek, aki az épületet 

teljesen átalakította. Az Apponyi család 1939-ben eladta a birtokot az Országos Társadalombiztosítási 

Igazgatóságnak, először az épületből szanatórium lett. A háború alatt hadikórház volt. Erről az időről 

inkább a Kiskastély falai meséltek nekünk. Apponyi gróf a bécsi Szabadkőműves Nagypáholy tagja 

volt, mely szigorú erkölcsi elvárásokat támasztott felé, ezért a fiának építtetett a nagykastély közelében 

egy kisebb kastély épületet, mert a fia kicsapongó életet szeretett élni. Az évek során Lengyel 

menekültek is laktak a kastélyban. A gyermekotthon történelmi elődje volt a Macedon polgárháború 

kirobbanásakor a görög kommunisták gyerekei itt lettek elhelyezve (Várnagy, 1990).  

A háború után az 50-es években a főúri kastélyban helyezték el az állami gondozottakat. 

 

2. Petőfi Sándor Nevelőotthon 

1955. szeptember 21-én készült az első bejegyzés a Petőfi Sándor Nevelőotthonról, melynek 

vezetője Bardócz László lett. Ez idő alatt közvetlenül minisztériumi fenntartású volt az intézmény, belső 
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általános- és szakiskolával rendelkezett, varrónőket és kertészeket képeztek. A délelőtti tanításhoz és a 

délutáni ellátáshoz az akkori személyi feltételeknek megfelelően volt kialakítva túlkoros lányoknak a 

nevelőotthon, akik az ország egész területéről lettek idehelyezve. A kastély földszinti termeiben történt 

a tanítás, az emeleten aludtak a gyerekek. Egy nevelőhöz 20-22 gyerek tartozott. Az 1955-ös évek 

beutalásának legfőbb oka a szegénység volt.  

A hőgyészi nevelés mindig híres volt arról, hogy a lányoknak az adott kornak megfelelő, minőségi 

programokat szerveztek, ezzel is igyekezve őket a társadalomba beilleszteni. A társadalmi integráció 

elősegítését célzó programok szervezése a családban nevelkedő kortársakkal való kapcsolat építésében 

és ápolásában is megmutatkozott már a kezdetektől.  Emlékét a Pajtás magazin több száma is megőrizte, 

ahol az országos programokon való aktív részvételükről és eredményeikről írtak. Ennek a munkának a 

hátterét a szakképzett nevelők adták.  

Tálosi Ferencné igazgató asszony idejében általános iskolás korú lányokat láttak el 1-8 osztályig. 

1975-től az Elizumban, vagyis a tanműhelyben óvodások lettek elhelyezve, kb. 100 óvodás volt abban 

az időben, akik kezdetben Mecsekjánosiból, majd 1970-es évek elejétől a szekszárdi csecsemőotthonból 

érkeztek. Az összevonás előtt Gáspár Menyhértné, Györgyi volt az óvodás nevelőotthon vezetője. Az 

óvoda és a nevelőotthon később összevontan működött. A központi konyha, központi mosoda a kastély 

alaksorában volt megtalálható. Mindenki ruházatát ott mosták. A nagyebédlőben hosszú sorokban 

várták az étkezéseket. Az óvodásoknak könnyebb dolguk volt, nekik átvitték, ők csoportonként ettek. 

Az élelmezés-vezető által összeállított étlap szerint kaptak a gyermekek bőséges ennivalót, de nem volt 

arra mód, hogy az egyéni kívánságokat teljesítsék. Pótvacsorára mindig volt lehetőség. Nem volt 

rugalmas a rendszer, a gyermekek egyéni igényeit nem vette figyelembe sem időben, sem módban. A 

reggeles és délutános műszak gondozási feladatokat látott el. Az országban jóváhagyott óvodai nevelési 

program követelményszintje alapján foglalkoztak a gyermekekkel. A környező életről a gyerekek 

tudása alacsonyabb szintű volt. A környezetismeret sokkal több konkrét szemléltetést kívánt, mert nem 

voltak szülők, akik kirándulni vigyék őket. Az óvodáskorú nevelőotthon erőssége volt, hogy az itt 

nevelkedők sokkal önállóbbak voltak, mint a családban levők pl. saját cipőjüket elég hamar megtudták 

kötni, a naposi feladatok ellátásába is hamar bevonták őket. Erre a létszám miatt is szükség volt, mert 

22 gyerekre 1 dajka, 1 délelőttös és egy délutános óvónő jutott. A pályakezdő óvónők egy évig 

délutánosok voltak.  

Néhány év múlva rendszer megváltozott, mely szerint az óvodát követően a fiúkat Nagymányokra 

vitték, ott voltak alsó tagozatosak, majd a felső tagozatot már Faddon járták. A fiúk sokkal nehezebb 

helyzetben voltak, mert a kötődési törekvésük időről-időre történő áthelyezésükkel jelentős mértékben 

sérült. A lányok szerencsésebb helyzetben voltak, hiszen az óvodából a nagykastélyba kerültek át, az 

udvaron továbbra is találkoztak óvodai dajkáikkal, nevelőikkel. Ez bizonyos mértékben átsegítette őket 

a váltásokon. 

A megyei újság rendszeresen hírt adott a nevelőotthon életéről, a nevelési nehézségekről, melynek 

alapja, hogy a nevelők és a gyermekfelügyelők a családot képtelenek voltak pótolni, továbbá a beutalt 

gyermekek olyan mértékű fejlődési elmaradásból kezdtek felzárkóztatni, mely egyértelműen a családi 

miliő ártalmakra vezethető vissza. A gyermekeket a szeretetre is meg kell tanítani, mely a pedagógiában 

egy úgynevezett speciális kihívás. Az életre való felkészítés hátrányait a Tolnai Népújság 1977. 09. 02. 

206. számában az interjúban a vezető „üvegházi nevelés” hasonlattal szemléltette. Egyértelműnek 

tartották, hogy sok múlik a pedagóguson, viszont az még fontosabb, hogy a gyermek milyen 

személyiségállapotban került be a nevelőotthonba. A cikkből az is kiderül, hogy már akkor is jellemző 

volt a durva beszéd és az agresszív viselkedés. A zsebpénzüket azokban az időkben sem voltak  

képesek beosztani.  

Balázsi Istvánné 1982-ben lett a Petőfi Sándor Nevelőotthon igazgató asszonya. A nevelési elvek 

között elsők között szerepelt a családias nevelésre való nagy hangsúly fektetése, erre állít emléket a 

következő újságcikk. Valamint az is kiderül, hogy a szociokulturális hátrányok leküzdése mellett fontos 

az egyéni erősségek kiemelése, a tehetséggondozás. 

Irma néni idejében vált a nevelőotthon koedukálttá, mely a fiúk kötődési sérüléseit csökkentette. 

Oszbach Mária óvópedagógus és a keze alatt nevelkedő gyermekek voltak a legszerencsésebbek, mert 

óvodás koruktól ő nevelte a rábízott gyermekeket alsó tagozatos koruk végéig. Erre azért volt lehetőség, 

mert időközben elvégezte a tanárképzőt, így felmenő rendszerben foglalkozhatott a gyermekekkel. 

Büszke arra, hogy neveltjei közül több gyermek megállta a helyét az életben, akikkel azóta is tartja a 

kapcsolatot.  
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1989 körül kezdődtek az átszervezési munkálatok. A családi csoportszervezésekre, szolgálati 

lakások átalakítására pályázatot nyertek. A fiúk a volt óvodás tanműhelybe lettek elhelyezve, a lányok 

lekerültek a szolgálati lakásokba. A gróf Apponyi kiskastélyban is kezdetben csoportok  

voltak elhelyezve. Ennek ellenére eleinte továbbra is a nagymosókonyha működött, valamint a  

nagykonyhán főztek.  

1993 júliusától Oszbach Mária lett a gyermekotthon igazgatója. Az időszak nagy változása a 

koedukáció megszűntetése volt, ettől kezdve csak lányok nevelkedtek Hőgyészen, melynek hátterében 

az állt, hogy a rendszerváltást követő időszakban a beutalás fő indoka a deviancia volt. A nemzetközi 

tapasztalatok szerint a deviáns lányokat nem lehet együtt nevelni deviáns fiúkkal. A legkisebb 

korosztály nevelőszülőkhöz került, a nagyobb fiúk a faddi gyermekotthonban leltek otthonra. 

Marika a gyermekotthon-vezetői teendőin túl a gyermekvédelmi törvény kialakításán dolgozó 

munkacsapatban is benne volt, valamint a szakmai gyermekvédelmi kamara országos etikai bizottság 

elnöki tisztségét is ellátta. A szakmai kamara a gyermekvédelem szakmai szempontból szükségesnek 

látott humanizálására dr. Orbán István jogász vezetésével folyamatosan törvény-javaslatokat adtak be. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy meg kell megváltozzon a miliőártalmak sokaságát hordozó gyermekvédelem. 

A felületes kötődés az egész életet negatívan befolyásolja, melynek egyik rendszerhibája az iskolai 

rendszernek megfelelő élethelyszínek felborítása volt. Már akkor megállapították, hogy kötődéssel lehet 

csak eredményt elérni.  

 1996-ban szűnt meg az óvoda, mert lecsökkent az óvodások száma, ettől kezdve az óvodás korú 

gyermekek a faluba jártak óvodába. Később megszűntetésre került a központi a konyha és a 

mosókonyha. A szakácsokat, konyhalányokat, mosónőket lehozta felügyelőnek, így a 1,5 állás helyett 

2 állásra volt lehetőség a megyei közgyűlés elnökének engedélyével. A nevelés egyik fontos szempontja 

az volt, hogy felkészítsék a gyermekeket az életre, ezért a vezető nem engedte az automata mosógépek 

használatát, a lányoknak maguknak keverőtárcsás géppel kellett megtanulni mosni (Bíró, 2017, 2020).  

 

3. Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 

 A gyermekek családias, kényelmes lakóhelyeinek kialakítására is szükség volt, már 1993-ban 

elkezdődtek a volt szolgálati lakások átépítési munkálatai, mely három lakás emeletráépítésével 

kezdődött. Az új lakásokba való beköltözést követően tulajdonképpen napjaink működési formáját 

találhatjuk. A központi épület a Gróf Apponyi Kiskastély lett, mely jelenleg is központi épülete az 

intézménynek. Az emeleten található a gyermekotthon-vezető és a gyermekvédelmi előadó irodája, a 

földszinten pedig pszichológus szoba, fejlesztőpedagógusi szoba, kapcsolattartó- és közösségi helyiség 

lett kialakítva, valamint itt található a négy csoport tárolóhelyisége. Az épületbe belépve, a folyósón 

állandó fotókiállítás és újságcikkek mesélnek a Gyermekotthon életéről kezdetektől napjainkig. Az 

ízlésesen kiválasztott minőségi berendezési tárgyak adományokból és pályázati pénzekből kerültek 

megvásárlásra. 

A gyerekek ellátása mellett a felnőttek 2000-ig minisztériumi támogatással vállalkozást 

működtettek, így jutottak többletbevételhez. Évekkel ezelőtt vállalkozásból fejlesztésekhez nagyobb 

összegeket tudtunk előteremteni, mint például nemzetközi enduro motorversenyből, koncertekből, 

konferencia rendezvényekből, szerveztünk kiállítást erdélyi festőművésznek, vendéglátást 

szolgáltattunk, turista szállót működtetünk a gyermekek részvételével. Ismert vezetőknek, 

politikusoknak fogadásokat tartottak, püspöknek, több miniszternek, a település és nevelőotthon 

külföldi kapcsolatainak, politikai és partnerkapcsolati vendégeinek, családoknak fogadását valósították 

meg. A felnőttek példát mutattak, viszont a gyerekeket is bevonták azokba a tevékenységekbe, melyekre 

ők is képesek voltak. Az eseti feladatok mellett napi rendszerességgel három falunak az étkezését 

oldották meg.  

A Hőgyészi Gyermekotthonban nevelkedő gyermekek személyiségkorrekciójára, a társadalmi 

beilleszkedésük megalapozására nagyon nagy hangsúly lett fektetve. Számos módszertani újítást 

dolgozott ki Mária, ezek közül a legfontosabbak: mentori rendszer, projektpedagógia, környezetvédő 

táborok, családi nap, nyitott kapuk napja, csapatépítő túranap. Megvalósításuk minden esetben team-

munkában zajlott. Ez azt jelenti, hogy a csoportnevelő pedagógusok is aktívan részt vettek és  

vesznek benne.  

Szakmai megújulásra mindig nagy szükség van. Időről időre újabb kihívásokkal kell szembesülni, 

ezekre válaszolni. A belső szakmai továbbképzés évente legalább egyszer megtörténik, az adott téma 

az éppen aktuális legnagyobb probléma orvoslására fókuszál. 2004-ben a bedrogozott gyermek 
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felismerése volt a fő kérdés, ahogy a cikk is feleleveníti vagy éppen a 2011-es évben jó gyakorlatok 

megosztása történt a megyében dolgozó többi gyermekfelügyelőnek és nevelőnek. 

A gyermekotthon ötéven át tartó nagy projektje a régésztábor volt, mely során a történelem nagy 

korszakai kerültek feldolgozásra. Kidolgozása Gardánfalvyné Kovács Magdolna nevéhez fűződik, aki 

kollégáival önzetlenül, térítésmentesen tartotta öt éven keresztül július első hetében a fejlesztést. A 

program fő gerince a Gyermekotthon udvarában került megrendezésre. Egy nap külső helyszín 

meglátogatásával bővültek az ismeretek, pénteki nap pedig a tábor zárása mini kiállítással és műsorral 

történt. A különböző korok feldolgozása aktivitással zajlott, minta alapján készítették el a korhű 

maketteket a speciális szerszámokkal, eredeti technikákkal.  

A módszertani újítások közé tartozik a környezettudatos életre felkészítés, a környezetvédővé 

nevelés programja. A közeli Lengyel-Annafürdő kirándulóközpontba többször is eljutottak a 

gyermekek, viszont a természetvédelmi katasztrófa helyszínére, Kolontárra és Devecserre is látogatás 

történt, ahol a gyermekek döbbent csendben ismerkedtek a következményekkel, megrázta őket a látvány 

még úgy is, hogy a kolontári vörös iszap tároló sérült sarkát csak a távolból lehetett megfigyelni. 

Tihanyban a Limnológia Kutatóintézet munkásságába is betekinthettek, ahova a hétköznapi 

embereknek nincs rá lehetőségük. A környezetvédelem egyik csúcspontja Horvátországban, a Plitvicei 

tavaknál található. Hírekben, történelem órán a gyermekek egy része már hallott arról, hogy évekkel 

ezelőtt háború volt ezen a területen, aminek nyomai ma is emlékeztetik az erre járót. Élőben sokkoló 

volt: a háború maradványai, a szétlőtt házak, az elhagyatott épületek, emlékhelyek az út mentén háborús 

járművekkel. Rögtönzött történelem óra zajlott az érkezésig. A Plitvicei Nemzeti Park feledtette a rossz 

érzéseket. Ilyen tiszta vizet még egy gyermek sem látott, sőt az elektromos hajó sem szennyezi a tavat. 

Személyes tapasztalatot lehetett szerezni a kristálytiszta vízről, levegőről, csodálatos panorámáról. A 

15 km-es túra hosszát senki sem érzékelte, mivel minden pillanatot a természetre hangolódva töltöttek. 

Lehetőség volt útközben átbeszélni a növény- és vízi világ jellegzetességeit is. Felejthetetlen élménnyel 

lettek gazdagabbak a kirándulás által. Az elmúlt években Tili Klaudia nevelő kezdeményezésére a 

gyermekotthon környékén, a falu utcáin és a település határában a gyermekekkel önkéntes szemétszedő 

alkalmak történtek. A gyermekek nagy lelkesedésssel fogtak neki a környezetük rendbe tételének. 

Szomorúan tapasztalták, hogy hétről hétre ugyanazon területet bejárva hasonló mennyiségű szeméttel 

találkoztak ismételten.  

Szintén a módszertani újítások közé tartozik a mentori rendszer, mely 1995-ben lett bevezetve, 

folyamatos innovációval lett kifejlesztve, napjainkban is működik. A mentori feladatokat a 

gyermekfelügyelők, gyermekvédelmi asszisztensek látják el, a csoportvezető nevelő (pedagógus) 

koordinálásával. A mentori rendszer a gyermekek számára biztonságot, több szeretetet, mélyebb 

kötődést, személyre szóló gondozást, nevelést ad. A felnőttek számára a feladatok konkréttá, 

megfoghatóvá válnak, a munka mennyisége arányosan oszlik meg közöttük. Az érzelmi kötődés a 

gondozotthoz átsegíti a problémák feldolgozásában úgy, mint a vérszerinti szülőt. Egymás segítésére a 

feladatok végzésekor mód van. A felelősség egyéni, át nem ruházható, konkrét, számon kérhető, még 

akkor is, ha például táppénz, szabadság miatt a kollégája végzi el helyette, hiszen a leszervezés, nyomon 

követés, visszaellenőrzés a mentor felelőssége.  Munkáltatói szempontból is számos előnye van, mint 

az arányos munkamegosztás és teherviselés, továbbá a kiégésprevenció egyik módszere is egyben.  

A kialakított rendszer elnevezése (mentor) Major Balázs Zsolt módszertankönyv író nevéhez  

fűződik 2006-tól. 

A gyermek érkezését követően a mentort kinevezik, aki a mentorált gyermek körüli teendőkről a 

nevelővel rendszeresen egyeztet. Szülői feladatokat lát el, vagyis felelős a gyermek testi-lelki 

fejlődéséért, ő intézi a gyermek körüli teendőket. A házirendet, napirendet, helyi szokásokat elmondja, 

orvoshoz kíséri, ruházatával foglalkozik, mindeközben ismerkedik a gyermekkel. A külön programok 

biztosítják az egyszemélyes törődést, a zökkenőmentes beszoktatást, ami a kötődés kialakulásának 

alapja. Az eseti teendőkön túl a beosztásának megfelelően rendszeresen foglalkozik a gyermekekkel – 

mivel egy mentorhoz 2-3 gyermek tartozik – közösen mennek bevásárolni, főzőtanfolyam keretében 

főzni tanítja őket, mindeközben ismerve és betartva a módszertani lépéseket: bemutatás, gyakoroltatás, 

önálló főzés. 

A gyermekotthon fő feladata a gyermekek nevelése, gondozása, családba való visszagondozásának 

segítése. A szülőket meg kell tanítani a speciális körülmények között élő gyerekük iránti felelősségük 

vállalására. A családi környezet a hatását a gyermek intézménybe kerülését követően is érzékelteti. 

Minden év júniusában a szülők, rokonok meghívást kapnak egy közösen együtt töltött napra, amit 
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Családi Napnak nevezünk. Ezen a napon nem egyszerű együttlétről van szó. A nap programja szoros, 

szakmailag jól felépített. Fél 10-ig minden szülő megérkezik, köszöntőjüket követően a gyermekotthon-

vezető tájékoztatja őket az aktuális témákban, mint például jogszabály változások, programok 

megvalósulása. Jó alkalom arra ez a találkozó, hogy őket szülői szerepükben is megerősítse, kérve 

együttműködésüket, hiszen a gyermek nevelése közös cél, ezért csak közös erővel tud megvalósulni. 

Tematikus előadásokkal folytatódik a nap. Évről-évre változik a program. Egyik alkalommal a 

Munkaügyi Központ munkatársai tájékoztatták őket a munkavállalás lehetőségeiről, munka kereséséről, 

hiszen a gyermek hazagondozása csak akkor lehetséges, ha a szülő képes eltartani gyermekét. Máskor 

a szekszárdi RÉV drogprevenciós előadással készült, hiszen a serdülőkorú lányok életkorukból adódóan 

veszélyben vannak. A védőnő a védekezés új módjairól, a tudatos családtervezésről beszélt. A 

rendőrség munkatársai minden évben jelen vannak, aktuális témákat boncolgatva. A délelőtti program 

zárásaként a gyermekek műsorral köszöntik családtagjaikat. Kihasználva a lehetőséget, hatva a szülők, 

családtagok, rokonok lelkére, a családdal kapcsolatos, érzésekkel feldúsított program mindig eléri 

célját. Azok a gyermekek, akik nem vesznek részt évközben a művészetterápiás csoport munkájában, 

ők is szívesen csatlakoznak. A program során a szülők megélhetik, hogy elfogadják őket olyannak, 

amilyenek, ami a jövőbeni együttműködő kapcsolat alapját képezi (Bíró, 2020). 

Az egészséges személyiségfejlődés alapvető feltétele a mozgás összehangolása, koordinációja. A 

játékban, sportban rejlő fejlesztő erő kihasználása kiemelkedő a pozitív változások eléréséhez. Az 

évszaknak megfelelő sportolási lehetőségeket biztosítjuk a gyermekeknek: futás, kosárlabda, 

asztalitenisz, tollaslabda, kirándulások rendszeresen, esetenként korcsolyázás, síelés, tenisz, úszás. Az 

egészséges életmód a testre gyakorolt pozitív hatásán túl a személyiségfejlesztés egyik kiemelt 

eszközének is tekintjük, hiszen fegyelemre, kitartásra, együttműködésre és toleranciára is nevel többek 

között. 

A művészetterápiában rejlő erő kihasználása 2005 óta rendszeresen történik. Különböző kreativitást 

fejlesztő foglalkozásokon szívesen vesznek részt a gyermekek, így mandalafestésen, ablaküvegdísz 

készítésen, Velencei álarc festésen. Hűtő mágnest is szívesen készítenek, sőt új technikával, árpa 

fonással is megismerkedtek. Késő ősztől karácsonyra készülünk, kézműves foglalkozásaink is arra 

irányulnak. Az éneklés szorongásoldó hatását is kihasználjuk, a szívesen éneklő gyermeket 

megismertetjük a musicalek világával – mint előadók és mint színházlátogatók egyaránt. 

A pénzkezelés modern elsajátítását a Cash Flow módszerével segítjük elő. Így játékos módon 

vezetődnek be a pénz és pénzkezelés világába (Bíró, 2017).  

A traumatizált gyermekek személyiségkorrekciója nem könnyű feladat. Kevés a sikerélmény, hiszen 

a serdülőkorban gyermekvédelmi rendszerbe került lányok változtatásra vonatkozó igénye igen 

alacsony, motivációs késztetésük atipikus.  Fontos, hogy ne legyünk egyedül a problémával a nehéz 

helyzetben, hanem merjünk a megoldáshoz segítséget kérni. Ennek érdekében évente kerül 

megrendezésre a szakmai nap, mely tanácskozás során társszakmák képviselőivel együtt gondolkodva 

igyekszünk az aktuális nehézségekre megoldást találni. Így számos esetben a minisztériumból is 

érkezett már vezető beosztású szakember, kolléga, aki tanácsaival, támogatásával munkánk színvonalát 

hosszú távon emelte (Bíró, 2013). 

2018 novemberében Somogyi Zoltánné Tolnai Krisztina lett a gyermekotthon vezetője. A vezetése 

alatt a gyermekotthonban dolgozók szakmai és emberi kvalitásai továbbra is meghatározzák az 

eredményességet. Elkötelezett, jobbító szándékkal folytatja a megkezdett munkát. A kollégák számára 

minden segítséget biztosít ahhoz, hogy a kritikus helyzetekben se maradjanak egyedül a felmerült 

nehézségeikkel. Lehetőségük van helyi szinten elakadástól függően egyéni- és csoportos szupervíziót 

is igénybe venni. Együtt, összefogva teszünk azért, hogy a nálunk nevelkedő lányok szakmailag és 

emberileg a legnagyobb támogatásban részesüljenek.  

 

4. Összefoglalás 

A gyermekvédelmi szakellátásba kerülés vezető oka 70 évvel ezelőtt a szegénység volt, míg 

napjainkban elsősorban a bántalmazás és a magatartászavar. Az 1990-es években Magyarországon 

felszámolták a többszáz főt befogadó nevelőotthonokat, melyeket a családias méretű és hangulatú lakás- 

és gyermekotthonok váltottak fel. Bár a nevelőotthonokban 25 főre egy nevelő jutott, napjainkban a 10-

12 gyermeket nevelő lakásotthonban egy nevelő és négy gyermekfelügyelő dolgozik – mégsem 

könnyebb a gyermekeket nevelni, a helyes útra terelni, az életre felkészíteni. Az idők folyamán 

látványosan pozitív irányú pedagógiai-pszichológiai alapú módszertani fejlődés történt, ennek ellenére 
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továbbra is nehezen nevelhetőek a beutalt gyermekek. Vélhetően ennek háttere komplex, melynek egyik 

pillére, hogy a családot pótolni és „üvegházi” miliőben nevelni más hatásfokkal lehet. Továbbá úgy 

vélem, hogy a gyermekvédelmi törvény 2014. január 1-i változása, vagyis az a tény, hogy 

gyermekotthonba 12 éven felüli gyermekek – akik életkorukból fakadóan alapvetően nehezen 

formálhatóak, felnőttekben már csalódott, egyébként is lázadó kamaszok kerülnek, így a már egyre 

inkább kialakult és változásokkal szemben rigidebb személyiségük másképpen fogadja be az 

impulzusokat és reagál az őket ért hatásokra rövid távon. Jövőre vonatkozó terveim szerint a 

tanulmányban szereplő gyermekotthon neveltjeit longitudinális vizsgálattal követem nyomon, mely 

választ adhat arra, hogy az őket ért pozitív hatások életüket meghatározzák-e, ha igen, akkor milyen 

mértékben. Ezek a válaszok fogják jövőbeni módszertanunkat meghatározni. 
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NEW TIMES, OLD PROBLEMS - PERSONALITY CORRECTION METHODS IN THE 

HEALTHCARE CHILDREN'S HOME IN HŐGYÉSZ FROM 1950 TO THE PRESENT 

 

Summary 

The Petőfi Sándor Foster Home was opened on 21 September 1955 in the Count Apponyi Castle in 

Hőgyész, where more than 200 children were raised up through the decades. The children who were 

taken out of their families have shown insecure attachment patterns - due to their circumstances - in 

addition they have also shown various degrees and different kinds of behavioural problems in the past 

and nowadays. Since 1990 family style foster homes have been established, where 38 children can be 

raised in four groups. In my presentation and study, I would like to present the methods used by the 

management, the educators and sitters working in a team together to correct the children’s personality 

development disorders in order to integrate them into society more effectively. 
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Összefoglaló 

A hagyományos lineáris gazdaságban a termékeket általában a Földből származó nyersanyagokból 

és nem megújuló energiával állítják elő. Használatuk után hulladékként kerülnek vissza a természetbe, 

ahol gyakran több évtizedig vagy évszázadig szennyező anyagként maradnak meg.  

A 20. század utolsó évtizedében megjelent egy új gazdasági fogalom, a körforgásos gazdálkodás 

(angolul: circular economy vagy Cradle to Cradle, rövidítve C2C, magyarul: Bölcsőtől a Bölcsőig). Az 

elhasznált termékek újrahasznosításával a hulladékok mennyiségét jelentősen csökkentik. Ilyen módon 

a nyersanyagok hosszú ideig bent maradnak a gazdasági ciklusban. A körforgásos gazdálkodás 

modelljének a megvalósításának érdekében az Európai Unió 2015-ben elfogadott egy intézkedési 

csomagot, amelyben cselekvési tervet vázoltak fel a hulladékok csökkentése érdekében. 

A fenntarthatóságra nevelés során a tanulókkal végzett egyszerű, élményszerű kísérletekkel meg 

tudjuk értetni a körforgásos gazdálkodás eszmerendszerét. A növényi részek újranövesztésével be lehet 

mutatni az újrahasznosítás lényegét. A különböző növények konyhai hulladékából fogyasztásra újra 

alkalmas növényeket termesztünk. Az előadás bemutatja az újratermesztés lényegét és iskolai 

élményszerű megvalósításának lehetőségeit. 

 

Kulcsszavak: körforgásos gazdálkodás, hulladékmentesség, újratermesztés, fenntarthatóságra nevelés, 

élményszerű kísérlet 

 

 

1. Problémafelvetés 

A 21. század elejére a környezetszennyezés olyan méreteket öltött, hogy nap, mint nap találkozunk 

a káros hatásaival. Hazánkban is emberek tízezrei halnap meg évente az egészségre ártalmas környezeti 

tényezők miatt, a többi, a természetesebb, kevésbé védett környezetben élő növényeknél és állatoknál 

még nagyobb a pusztulás mértéke. A tapasztalatok szerint globálisan a veszély nemhogy csökkenne, 

hanem évről-évre jelentős mértékben emelkedik. A számtalan ok miatt az egyik alapvető: az emberek 

sokszor nincsenek tudatában a tetteik következményeivel. Sok országban még nincs, vagy csak 

gyermekcipőben jár az iskolai nevelésben a fenntarthatóságra nevelés. A cselekvőképes idősebb 

korosztály tagjai, akik meghatározzák környezettel való együttélésünket nem tanulták vagy nem értik a 

környezet átalakításának és szennyezésének a következményeit. Az iskolai környezet rájuk már csekély 

hatással bír, de a felnövő fiatalság szemléletmódjának kialakításában nagy szerepet játszik az iskola. 

Figyelembe kell vennünk ugyanakkor a társadalom (család, baráti kör, média) igen erős 

szemléletformáló szerepét is. Éppen ezért a szemléletformálásnak nehéz szerepe van, mert számtalan 

ellentétes hatás éri a fiatalokat a fogyasztói társadalom szokásrendszere felől. A fogyasztói 

társadalomban az emberek fő személyes motivációja az anyagi javak megszerzése. Ezt a fogyasztói 

viselkedést segítik a különféle társadalmi struktúrák és mechanizmusok, valamint a médiának a jelentős 

tudatformáló, az anyagi javak megszerzésére irányító szerepe. A fogyasztói társadalomban a jólét egyik 

fokmérője az árucikkek és a szolgáltatások megszerzésének az egyre növekvő mértéke. Sok ember 
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számára a boldogság fő forrása a pénz elköltése és az áruk valamint a szolgáltatások megszerzése, ez 

válik az önkiteljesítés és az önmegvalósítás fő formájává. A tapasztalatok szerint a fogyasztói 

társadalmakban a fogyasztási igénye az embereknek szinte kielégítetlen, a növekvő fogyasztás 

nagymértékű igényt generál, ezátal az előállított termékek mennyisége is folyamatosan nő. A jólét 

legfontosabb fokmérőjévé a folyamatos és növekvő fogyasztás vált (Veres, 2010).  

A fogyasztói társadalmak szemléletének néhány jellemző vonása: 

Presztizsfogyasztás. Az emberek hasonlítják az embertársaikhoz magukat, jövedelmekben, anyagi 

javakban és szokások kialakításában egyaránt (Fábián, Kolosi és Róbert, 2000). A viszonyítást 

vetélkedés és ennek következtében az áruk és a szolgáltatások egyre magasabb mértékű beszerzése 

követi. Az áruknak társadalmi értékrendje alakul ki, amelyet szívesen ki- vagy megmutatnak a 

tulajdonosaik. Ezzel akarván bizonyítani a jövedelmük vagy társadalmi szerepük nagyságát. Az 

iskoláskorú gyermekek körében is megfigyelhető ez a jelenség, amikor az egyre újabb, nagyobb tudású, 

egyben drágább mobiltelefonok megvásárlását kérik, követelik vagy sírják ki a szüleiktől. A gyakori 

csere (általában a 2-3 éves készülék már elavult a vélekedésük szerint) fokozódó mennyiségű 

elektronikai hulladékot jelent. 

Rövid élettartamú, dömpingáruk. A gazdasági hatékonyság hajszolás kitermelte azokat az árukat, 

amelyek nagyon olcsón állíthatók elő. A sorozatban és nagy mennyiségben létrejövő áruk ára egyre 

alacsonyabb. A csökkenő árat a növekvő vásárlás ellentételezi, sőt jelentős többlethasznot is 

eredményezhet, hiszen az emberek elsősorban az árcédulát és nem a minőséget vagy a tartósságot nézik. 

Szemükben felértékelődik az a tény, hogy ugyanannyi pénzért többet vehetnek vagy egy-egy termék 

kevesebbe kerül. Az így megtakarított pénzből pedig másik terméket vagy szolgáltatást lehet 

megvásárolni (Kopátsy, 1992). A növekvő fogyasztás következménye a hulladékok mennyiségének 

fokozódása. 

Pazarló fogyasztás. A 21. századre bekövetkező, a világ számos országában megfigyelhető 

gazdasági jólét egyik „vadhajtása” a nem szükséges mennyiségű termékek és szolgáltatások 

beszerzésének és fogyasztásának az elterjedése (Fekete, 2007). Az elmúlt évszázadokban a pazarlás 

csak kevés embernek volt a szokása, leginkább a gazdagabb néprétegekre volt jellemző. A növekedés 

felgyorsulásával az alacsonyabb jövedelmű népcsoportokban is elterjedt, mivel a silány minőség, a 

rövid élettartam, a dömpingáruk és az ezeket jellemző eldobható termékek a gazdag életmód látszatát 

keltik. Ennek következtében a pazarlás, az anyagi javak felhalmozása és ezek következtében a 

hulladékok túltermelése is jellemzővé vált a kevesebb keresetű emberekre. A pazarló fogyasztás 

demokratizálódott, egyre nagyobb tömegek számára elérhetővé válik. 

A mának élni szemléletmód. Élj a mának és ne törődj a holnappal! Ez a szlogen egyre jobban terjed, 

különösen a fiatalok körében. Az eredetileg az élvezetekre és a jólét érzésére buzdító szöveget átültetik 

az élet számtalan területére. Élj a mának, vedd igénybe a legtöbb terméket, mindazt, amire vágysz, ettől 

leszel boldog. Nem kell számolni a cselekedetek következményeivel, nem számít azok hatása, a lényeg 

fogyasszunk minél több terméket és szolgáltatást, ez a jólét (well-being) egyik legfontosabb forrása. 

Pedig tudjuk, pénzért nem vásárolhatunk boldogságot, csak egyre több terméket, sok-sok olyan 

szolgáltatást, amelyek végső soron a környezet terhelik. De nem baj, mondja a szlogen, élj a mának, a 

jövő nem számít. Az utódainkra hagyott számtalan szemétre és a szervezetükre káros környezetre nem 

gondolunk. Egyelőre. Ebben van óriási felelőssége az iskoláknak és a nevelésnek, nyitogatni kell a 

felnövő, utánunk jövő nemzedéknek a szemét a problémák feltárására és a károsítások elkerülésére. Ez 

a mi (oktatók és pedagógusok) munkák célja és nem is kevés feladat. 

 

2. Elméleti alapok 

 

2.1. Fenntartható fejlődés 

A piacgazdaság egyik alapvető jellemzője az állandó fejlődés, amivel a befektetett vagyonnak a 

gyarapodását kívánják elérni. A folytonos és erőltetett gazdasági növekedés során a környezetünk 

állapotának változására már kevesebb figyelem terelődik. A 20. század közepéig a fejlesztések során a 

környezet minősége nem volt meghatározó szempont a gazdasági szereplők számára. Az 1900-as évek 

második felében egyre több tudós hívta fel a figyelmet a környezeti elemek sérüléseire és azok 

következményeire. Lester R. Brown „Fenntartható társadalom építése” című könyvében vizsgálta az 

eltűnt társadalmak elmúlásának okait és bemutatta a jelen társadalom problémakörét (Brown, 1981). 

Megállapítása szerint a gazdasági növekedéssel párhuzamosan növekszik a természetes rendszerekre 
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nehezedő antropogén nyomás. Ha marad a jelenlegi gazdasági rendszerek egyik alapvető jellemzője a 

folytonos növekedés, akkor ez olyan mértékű károsodást okoz a környezetünkben, hogy a többi eltűnt 

civilizációkhoz hasonlóan a mi társadalmunknak is belátható időn belül vége lesz. Brown hangsúlyozta, 

hogy a fennmaradásunk csak olyan gazdasági modellt követve lesz lehetséges, ahol a gazdasági fejlődés 

nem gyakorol egyre nagyobb negatív hatást a környezetre, tehát fenntarthatóvá válik.  

A fenntartható fejlődés gondolatának elterjedésében nagyon kedvezett az ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottságának (World Commission on Environment and Development – WCED) az 

1984-es megalapítása. Vezetőjének a később világhírűvé vált Gro Harlem Bruntland norvég 

miniszterelnöknőt bízták meg. A bizottság 1987-ben hozta napvilágra a „Közös jövőnk” (Our common 

future) jelentését, amelyben lefektetik a fenntartható fejlődés alapelveit (Brundtland, 1987). A 

fenntartható fejlődés fogalma a jövő generációk iránt érzett felelősséget, az un. intergenerációs 

szolidaritást hangsúlyozza azáltal, hogy elismeri a jövő generációk jogát szükségleteik kielégítésére 

(Gyulai, 2012). Éppen ebből adódik a probléma, mert a Föld javainak felélése a jelenben is olyan 

nagymértékű, amely során a mai élő generációk igényei is egyre kevésbé fedezhetők. A jelenlegi 

népesség igényei már nagyobbak, mint a bolygónk eltartóképessége és ez nemzedékről nemzedékre 

fokozódik. Így hosszú távon a fenntartható fejlődés nem tartható fenn (Gyulai, 2013). A jelentés a 

megjelenését követően nagy vitát gerjesztett, több környezetvédő nem fogadja el a fogalom 

létjogosultságát. Szerintük a gazdasági fejlődés egyben a termelés és a szolgáltatások növekedését 

jelenti és ez hosszabb távon fenntarthatatlan (Somogyi, Dániel és Rédey, 2012).  

 

2.2. Hulladékmentes életmód 

Az emberiség történelme során nagyon sokáig olyan anyagokat használt fel, amelyek a természetből 

származtak. Az igénybevétel után visszakerülve a környezetbe nem okoztak komoly problémát, mert a 

természetes organizmusok lebontották őket. Így hosszú távon megvalósult a hulladékok természetes 

ártalmatlanítása és visszaalakítása.  

Az első ipari forradalom során megjelentek az olyan termékek, amelyek anyagai nem bontódtak le, 

megindult a hulladéktermelés. A természetes anyagok körforgásába nem beépülő anyagok 

felhalmozódásával szembesülni kell már a 18. században a hulladékok problematikájával (1. generációs 

hulladékkezelés). A későbbiekben a technológiai fejlődéssel párhuzamosan egyre több olyan vegyületet 

állítottunk elő, amelyek korábban a természetben nem voltak. Hiába indult meg a szemét gyűjtése, a 

keletkezett anyagok lebomlása nagyon lassú volt, ezért a felhalmozódásuk jelentősen fokozódott. 

Kezdetben az emberek egyszerű égetéssel szabadultak meg az éghető hulladék jókora részétől, de ez a 

levegő minőségét károsan befolyásolta. 

A 20. században megjelenő műanyagok robbanásszerűen terjedtek el. Napjainkra az élet számtalan 

területén megtalálhatók a szintetikusan, kőolajból előállított termékek. Lebomlásuk nagyon lassú, a 

természetben akár több száz évig is megmaradnak, égetésükkor környezetet erősen szennyező gázok 

szabadulnak fel belőlük. Napjaink egyik legnagyobb környezeti problémájává váltak a 

műanyagtermékek. Termelésüket és felhasználásukat egyre jobban igyekeznének visszaszorítani a 

kormányok, de a piaci szereplők és a lakosság is nagyon kedveli őket, mert számtalan előnyös 

tulajdonságuk mellet viszonylag olcsók is. A néhány évtized alatt felhalmozódott és növekvő ütemben 

ma is előállított műanyagok egyre komolyabb környezeti problémákat vetnek fel. A folyó- és állóvizek, 

valamint az óceánok rengeteg műanyag terméknek a végső nyughelyei. A felaprózódó műanyagok 

(mikroműanyagok) szinte mindenütt megtalálhatók nemcsak a természetben, hanem az élőlények 

szervezeteiben is. Hatásuk egyelőre nem tisztázott, valószínűsíthetően előbb-utóbb 

egészségkárosítóként lépnek fel. 

A hulladékok mennyiségének a csökkentésére kidolgozták a szelektív hulladékgyűjtés alapelveit és 

gyakorlatát (2. generációs hulladékkezelés). Az elkülönített anyagokból könnyebben lehet kinyerni 

újrahasznosítható alapanyagokat, amelyekből ismét termékek készülnek. Ugyanakkor némely hulladék 

az energiatermelést is segítheti. Fontos alapelvként jelent meg az a követelmény, amely szerint a 

termékeket a gyártás során úgy kell előállítani, hogy azok újrahasznosíthatók legyenek. 

A hulladékok mennyiségi növekedése a 21. század elejére kitermelte a nulla hulladék vagy 

világszerte elterjedt nevén a zero waste mozgalmat (3. generációs hulladékkezelés). A kifejezés Paul 

Palmer kémikus nevéhez köthető, aki az 1970-es években először használta a nyilvánosság előtt 

(Anonym 2.). Ő alapította meg a Zero Waste Institute (ZWI) intézetet, amely a hulladékok 

megelőzésével és kezelésével kapcsolatban világhírnévre tett szert. Alapelveik szerint elutasítanak 
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minden, az újrahasznosítással kapcsolatos gondolatot, helyette a termékek olyan tervezését helyezik 

előtérbe, ahol a hulladék nem is keletkezik, a termékek hosszú élettartalmúak legyenek. Amennyiben 

már tovább nem lehet őket a rendeltetésüknek megfelelően igénybe venni, úgy a természetes 

körforgáshoz hasonló módon lehessen őket egyéb célokra felhasználni. A zero waste életmód során 

nem az újrahasznosítás a cél, hanem a hulladék keletkezésének megakadályozása, megszüntetése, 

minimálisra csökkentése. Amennyiben mégis keletkezik hulladék, akkor lehessen újrahasznosítani 

(Anonym 1). 

A mozgalom alábbi 6 fő alapelve (6R) szerint jelentősen csökkenthető a hulladéktermelésünk, 

ezáltal az életvitelünk fenntarthatóvá tehető (Hulladekmentes, 2020). 

Refuse – visszautasítás. A termékek megvétele előtt (!) végig kell gondolni, hogy szükségünk 

van-e rá, tudjuk-e sokáig használni és a végén hasznosítható lesz-e. Amennyiben valamelyik 

kérdésre nem a válasz, úgy utasítsuk el a vásárlást. 

Reduce – csökkentés. A fogyasztói társadalom alapvetően a termékek egyre nagyobb arányú 

termeléséről és fogyasztásáról szól. Ez a szemlélet egyre növekvő előállítást és pazarlást 

eredményez. Meg kell tanulni a fogyasztás csökkentésének a módszereit. 

Reuse – újrafelhasználás. Az egyszerhasználatos eszközök helyett a nem eldobandó, többször 

használható termékeket kell előtérbe helyezni. Úgy kell összeválogatnia  termékeket, hogy 

azok hosszú ideig használhatók legyenek és a ne kelljen a hulladékok közé tenni. 

Recycle – újrahasznosítás. Ha egy eszközt nem tudunk az eredeti funkciójában használni, akkor 

ne váljunk meg tőle, hanem átalakítással keressünk neki új felhasználási lehetőséget.  

Rot – komposztálás. A komposztálás során a szerves eredetű hulladékokat egy bontási folyamat 

során mikroorganizmusokkal olyan anyagokká alakítjuk át, amelyeket a növények ismét 

tudnak használni. A kommunális hulladék 1/3-1/4 része komposztálható, így olyan módon 

csökkenthető a hulladék mennyisége, hogy a keletkezett anyag újrahasznosítható (Borbáth, 

2020). 

Repair – megjavítás. A készülékeket a kidobás helyett javíttassuk meg, így tovább használhatók 

lesznek. 

A hulladékmentes életmód alapelveinek oktatása a kisgyermekek életében nagy jelentőséggel bír, 

hiszen az átlag családban keveset hallanak róluk. Mint a jövő nemzedék képviselőinek érteni és tudni 

kell a hulladékokkal kapcsolatos veszélyeket és a védekezés lehetőségeit. 

 

2.3. Körforgásos gazdaság 

A hagyományos termelési folyamat során a nyersanyagokat kibányásszák, a terméket legyártják, 

majd a használat után, amikor nincs rájuk tovább szükség, értéktelenné válnak és hulladékként végzik 

az életüket. Mivel az anyagok ebben az estben egyirányban áramlanak, lineáris gazdasági modellnek 

nevezik ezt a folyamatot. Az egyirányú áramlás nem támogatja a termékek részeinek az újbóli 

felhasználását, a nagytömegű termékelőállításon és az olcsó termelési költségeken alapul (Gaál 2019). 

A lineáris gazdaságban a termelés elsősorban fosszilis energiahordozókkal történik, főként újonnan 

kibányászott nyersanyagokkal és a lakosságnak is szükséges ivóvíz felhasználásával. Az elhasznált 

termékek hulladékként kerülnek vissza a környezetbe, általában elégetik őket vagy számottevő 

(ugyancsak fosszilis) energiafelhasználással a hulladéklerakó helyeken deponálják, ahol még több 

évtizedig vagy évszázadig szennyezőforrásként lesznek jelen. Ez a termelési mód nagymennyiségű 

energiafelhasználást igényel és roppant környezetszennyező. 

Megállapíthatjuk, a lineáriss gazdaságban történő termelési folyamatok nagyon igénybe veszik a 

természeti erőforrásokat és jelentősen terhelik a természetet. 

A 21. század elejére a nagymértékű természetkiélés és jelentős környezetszennyezés kikényszerítette 

egy másféle, környezetbarát termelési rendszer létrehozását. Több ország erőforrás-hatékonyságának 

növelésére tett kísérlet után az Európai Unió vezetése 2005-ben megalkotta a természeti erőforrások 

fenntartható használatának tematikus startégiáját (Pomázi és Szabó, 2019). Ezt követte az Erőforrás-

hatékony Európa Ütemterve 2011-ben (European Comission, 2011). 2014-ben pedig megindították a 

Hetedik Környezetvédelmi Cselekvési Programot (2014-2020), amely célja az alacsony 

szénkibocsájtású, erőforrás hatékony gazdaságú európai gazdaság kialakítása és az emberi egészség 

védelme (European Commission, 2014a). Az Európiai Bizottság (EC) hosszú egyeztetések és 

lobbiharcok után 2015 decemberében hozta nyilvánosságra az új gazdálkodási mód alapjait (European 

Commission, 2014b, 2015). A körforgásos gazdálkodás angol megnevezése Circular Economy vagy 
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Cradle to Cradle, rövidítése C2C, magyarul a szöveghű fordításban Körforgásos gazdálkodás, illetve 

Bölcsőtől a Bölcsőig néven szokásos említeni. 

A körforgásos gazdaságban az alapanyagok és a termékek az értéküket hosszú ideig megőrzik és az 

erőforrásokat sokáig benne tartják a termelési ciklusban. Ennek következtében a hulladék keletkezése 

minimális, ezt kismértékű erőforrás felhasználással forgatják vissza a termelési láncba. A élőlényeken 

alapuló (bio) nyersanyagok széles körben felhasználhatók különféle termékek előállítására és az 

energiatermelésre. A bio alapanyagok egyrészt kiválthatják a fosszilis forrásokat, mert újra 

felhasználhatók, másrészt biológiailag lebonthatók, komposztálhatók (Gaál, 2019). A gazdasági életbe 

átültetett fogalom a természetes folyamatokon alapul, ahol az anyag körforgásának alapelve szerint 

minden fogyasztási szint egy-egy eleme a táplálékhálózat következő szintjében már erőforrásként 

jelentkezik. A természetes folyamatokban semmi nem marad felhasználatlanul, minden erőforrás 

valamilyen módon hasznosul. 

A körkörös gazdaságot a fenntarthatóság új és szélesebb jövőképének is tekinthetjük. A gondolat 

népszerűségére jellemző, hogy egyre jobban terjed, ma már Magyarország Kormányában is van a 

körforgásos gazdálkodással kapcsolatos államtitkár (2021. január 15-től: Steiner Attila körforgásos 

gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár) (Anonym, 2021a).  

 

3. A körkörös gazdaság fogalmának oktatása 

 

3.1. Általános alapelvek 

A körkörös gazdaság modelljének megértéséhez szükséges azoknak az ismeretek, attitűdök, 

hozzáállás és viselkedés megszerzése, amelyek a hulladékmentes (zero waste) gazdálkodás és életvitel 

kialakításához és fenntartásához szükséges. A circular economy szemléletére nevelés alapjaként 

felhasználhatók a már alkalmazott környezeti nevelési oktatási témák: éghajlatváltozás, biológiai 

diverzitás, a hulladék keletkezése és kezelése, energiatakarékosság stb. (Sharma, 2020). 

A körkörös gazdálkodásra nevelés koncepciója a fenntarthatóságra nevelést is támogatja. Az iskolák 

képesek lehetnek a körkörös gazdálkodás fogalmának és eszmeiségének kialakítására nevelni. Az 

oktatás során le kell másolni a természetben megfigyelhető folyamatokat, ahol az egyes trofikus 

szinteken a hulladékok helyett erőforrások keletkeznek. Elemezni kell az iskolába bekerülő 

erőforrásokat, nyomon kell követni a forgalmukat egészen addig, amig már semmire sem használható 

anyag keletkezik belőlük. A részletes folyamatok és anyagok vizsgálatával meg lehet állapítani, hogy 

milyen lépéseket lehet tenni a hulladékok csökkentése érdekében. 

A körkörös gazdálkodás fogalmának megértéséhez az alábbi folyamatokat kell elemezni: 

1. A hulladékok csökkentését, illetve a keletkezésüket megakadályozó szokásokat kell 

kialakítani. Néhány megvalósítási cél:  

- Tartós vagy újrahasznosított anyagokból készült termékeket használnak. 

- Javított vagy felújított eszközöket vesznek igénybe. 

- A fenntarthatóság alapelveit követő szolgáltatások a jellemzőek. 

- Figyelnek az újrahasznosításra. 

2. Hogyan és milyen mértékben használják a szelektív hulladékgyűjtést. Elkülönítve kezelik-e 

a biológiailag lebomló, komposztálható anyagokat és a többször is felhasználható vagy újra 

hasznosítható tárgyakat? 

3. Hogyan történik az energiatermelés (pl. elektromos áram, fűtés)? Használnak-e megújuló 

energiaforrásokat?  

4. Az emberek mindennapi életében érvényesülnek-e a hulladékmentes (zero waste) életmód 

alapelvei (6R)? 

A körkörös gazdaság alapelveinek a gyakorlatban történő alkalmazására jó példa lehet a felhasznált 

papírok vizsgálata az alábbi gondolatmenet szerint: 

1. Használnak-e újrahasznosított papírokat a papírtermékek gyártására? 

2. Hogyan lehetne csökkenteni vagy teljesen elhagyni a papír használatát? 

3. Láthatók-e a papírtermékeken a fenntarthatóság logói (pl. FSC – Forest Stewardship 

Council)? 

4. A használat után hogyan kezelik a papírtermékeket? Elkülönülve gyűjtik-e őket? A használt 

tankönyveket átadják-e a következő generáció tanulóinak? 
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5. Újrahasznosítják-e a papírtermékeket? Megoldott-e az újrahasznosítás céljából történő 

összegyűjtés és a későbbi használat? 

A körkörös gazdaság szemléletmódjának kialakítását minél jobban el tudjuk végezni, ha a fenti 

példák alapján több termékkel kapcsolatban elvégezzük a vizsgálatot és az eredmények alapján 

általánosítunk. A tanulóknak a termékek beszerzésével kapcsolatos döntéseik előtt érdemes végig 

vezetni a vizsgálatsorozatot, elemezni kell, hogy a termék ténylegesen megéri-e neki és a környezetnek? 

Nem okoznak-e több kárt, mint amit a tárgyak, szolgáltatások használata eredményez? 

 

3.2. Az újranövesztés példáján alapuló gyakorlati ötletek  

A NÉBIH felmérése szerint Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik, 

ennek harmada a háztartásokban képződik (Kasza et al., 2020). Évente a 65 kg/fő hulladék az 

élelmiszervásárlás 10-11%-át adja. A nagyobb vásárlóerővel rendelkező országokban ez megközelíti a 

100 kg-ot. Mintát tehát a háztartásokban bőven vehetünk. A konyhai hulladék alkalmas a hulladékok 

szelektálására és a kezelésük bemutatására. Az élelmiszer hulladékok fő csoportjai: 

1. Nem elkerülhető hulladékok. Például: tojáshéj, csontok. 

2. Potenciálisan elkerülhető hulladékok. Például: almahéj, csirkebőr, kenyérhéj. 

3. Elkerülhető hulladékok. Például: feleslegesen megvásárolt élelmiszerek, tárolási hibák miatt 

megromlott élelmiszerek. 

 

Az utóbbi csoport a felmérések szerint az élelmiszerhulladék 48-49%-át képezi (Anonym3). Ez a 

mennyiség megfelelő fogyasztói magatartással jelentősen csökkenthető lenne. Az iskolai nevelésnek 

ebben a témában jelentős hatása van, noha jól tudjuk, hogy a családi szokások nagymértékben 

meghatározzák a gyermekek cselekedeteit. A háztartási hulladékok nagy része a kommunális 

lerakókban kerül deponálásra, egyben ez a legrosszabb megoldást jelenti. Minden lehetséges nevelési 

lehetőséget meg kell ragadni a gyermekek szemléletformálására, amely elvezethet a majdan önálló 

életet élő fiatalok környezettudatos életmódjához. 

A növények maradékokból újranövesztése (regrowing) vagy újratermesztése (recultivation) az 

iskolai gyakorlatban nagyon jól felhasználható a körkörös gazdasági modell bemutatására. A gyerekek 

ismerik az ételkészítés során felhasznált zöldségnövényeket és könnyen megfigyelhetik a hulladék 

mennyiségét. Aktivitásukkal élményszerűvé tehetjük a konyhai hulladékok felhasználását, egyben 

megérthetik az újrahasznosítás jelentőségét is. A gyermekek számára az újratermesztés különleges 

élmény, érdekes tevékenységforma. A növények gondozása felelősségtudatra és rendszeres 

munkavégzésre nevel. A folyamat végére a tanulók megtapasztalják, hogy a növények nem az áruházak 

vagy a piacok polcain teremnek.  

Az újranövesztés a regeneráción alapul. A jelenség lényege: az egyes növényi részek olyan fejlődési 

képességgel rendelkeznek, amellyel újraépítik az elvesztett részeiket és így képesek ismételten teljes 

növényt létrehozni (Ördög és Molnár, 2011). A regeneráció alapja a sejtek újbóli differenciálódása 

valamint a totipotenciáljuk újbóli visszanyerése. Főbb formái a következők: 

1. Restitúció. Olyan kiegészülési folyamatok, amelyekben az embrionális szövet szerveződik 

újjá. Például: levágott gyökér- vagy hajtáscsúcs újraképződése. 

2. Reparáció. Az elveszett szöveteket és szerveket a járulékos területeken levő merisztémák 

újraaktiválódása képezi. Példa folyamatok: nyugalomban levő rügy aktiválódása, a vágási 

felületeken a paraszövet képződése és az edénynyalábok kiegészülése. Ilyen módon 

keletkeznek a vegetatív szaporítás során a gyökerek és a hajtások. 

3. Reprodukció. A test vegetatív egy részéből új növény keletkezik és az újonnan létrejött 

szervezet jól elkülönül a megmaradt résztől. Például: Begónia fajok teljes regenerációja és 

az elevenszülő növények hajtásdarabjainak növekedése. 

 

Az újratermesztésszel a konyhai zöldhulladék felhasználásának új lehetőségeit mutatjuk be. Olyan 

növényekhez jutunk hozzá, amelyeket saját magunk termesztünk. Valószínűleg ilyen módon nem lehet 

egy család zöldségigényét fedezni, de az a cél, hogy a gyermek megértse és ráérezzen az újrahasznosítás 

és ezzel összefüggésben a hulladékcsökkentés lényegére. Az újranövesztéssel nem csak a biohulladékot 

dolgozzuk fel és növeljük az élettartamát, hanem az elszállítandó és feldolgozandó végtermékek 

mennyiségét is mérsékeljük (Raupach és Lill, 2019).  
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3.3. Kísérleti növények 

Az alábbiakban néhány, az iskolai gyakorlatban is jól hasznosítható növényi újranövesztést kerül 

bemutatásra. Ezek a kísérletek elvégezhetők falun vagy városon egyaránt, kertben vagy tanterem 

ablakában. Ha a gyermekek közelébe rakjuk el a szaporító edényeket, akkor folyamatosan 

megfigyelhetik a növények növekedését és fejlődését. A pedagógus rendszeres útmutatásaival irányt 

mutathat a gyermekek számára a növénytermesztésben.  

 

1. Vöröshagyma (Allium cepa). A konyhában a legáltalánosabban használt fűszernövényünk. A 

konyhai feldolgozás során kidobandó melléktermékként levágjuk a hagyma, legtöbbször elszáradt 

gyökeres alját. Az újratermesztés során ezt használjuk fel, de a kísérlethez érdemes a szokásosnál kicsit 

vastagabb (2-3 cm-es) darabot lemetszeni. Ezt tegyük egy nagyobb tejfölös vödörbe vagy használt fém 

konzervdobozba, amelynek az aljára néhány lyukat szúrunk. Elegendő csak kevés talajjal fedni a 

gyökeres résszel felefé fordított hagymadarabot, megöntözni és a gyökerek hamarosan fejlődésnek 

indulnak. Néhány hét múlva a meleg és világos helyre helyezett növényen megjelennek az új levelek. 

A tapasztalat szerint ilyen módon új hagymát (húsos alleveleket) nevelni nem lehet, de a leveleket 

egyesével fogyasztva folyamatosan lehetnek olyan levelek, amelyeket szendvicsbe rakhatnak a 

gyerekek. 

2. Sarjadékhagyma (Allium fistulosum) újrahajtatása. Az egyik legkönnyebb és leglátványosabb 

újranövesztési alany a mindig vagy örök hagymának, téli hagymának is nevezett növény. Az 

étkezéseink során főként a téli és a tavaszi időszakban gyakran fogyasztjuk. Az újranövesztéshez 

vágjunk le a gyökeres hagyma alsó részéből 4–5 cm-es darabot, tegyük 5 napra vízbe, majd ültessük ki 

egy kilyukasztott aljú konzerves vagy tejfölös dobozba. A sarjhagymák kb. 2 hét után ismét hajtásokat 

hoznak és megfelelő öntözéssel 3-4 hónap után fogyaszthatóvá válnak. A levelét vagy a hagymáját is 

ehetjük. Amennyiben újabb kis darabot hagyunk meg belőle, akkor a nevelés tovább folytatódhat, sőt 

idővel megjelennek az új növény nevelésére alkalmas sarjak is. 

3. Póréhagyma (Allium porrum). A különösen tavaszi időszakban kedvelt hagymaféle nagyon 

alkalmas az újranövesztésre. Termetre nagy, gyökérzete és különösen a levelei nagyok, akár még 

díszítésre is alkalmasak. A sarjadékhagymához hasonlóan eljárva a hagyma alsó részéből vágjunk le 5 

cm-es darabot a gyökerekkel együtt. Egy hétre tegyük meleg és világos helyre (például fűtésradiátor 

fölötti ablakpárkányra). Ahogy megindul a gyökerek fejlődése már el is ültethetjük egy 2 literes üdítős 

műanyag flakonba. Az edény tetejét, ott, ahol kezd összeszűkülni, vágjuk le, az aljára néhány lyukat 

fúrjunk. Tegyünk alá virágcserép alátétet, hogy öntözés után a víz ne csorogjon el. A gyökeres 

hagymadarabot ültessük az edény aljára úgy, hogy a hagyma nagy része kilátszódjon a talajból, 

elsősorban a gyökere legyen benne. Ahogy növekszik a növény, úgy töltsük fel folyamatosan, így 

hosszú, fogyasztásra alkalmas hagymaszárat kaphatunk. A tavasszal gyökereztetett és folyamatosan 

öntözött növényünk a nyár végén, vagy ősszel még virággal is megörvendezteti a gondozóit. 

4. Burgonya (Solanum tuberosum). A pityókának, kolompérnak vagy még általánosabban, 

krumplinak nevezett növény a legáltalánosabban használt alapélelmiszerünk. Hajtatása gyors és 

megbízhatóan kivitelezhető. A gyerekeknek meg lehet mutatni a szárgumón levő rügyeket. Az 

újranövesztéshez ezeket használjuk fel olyan módon, hogy vagy kis darabokra vágjuk a gumókat úgy, 

hogy ne sérüljenek a rügyek, vagy a rügyek tájékán kicsit vastagabban hámozzuk meg a gumót. A 

körforgásos élelmiszertermelés értelmezéséhez ez utóbbi a megfelelőbb. Az így létrejövő 

gumódarabokat egy napig szárítsuk újságpapíron a tanteremben, majd ültessük el ezeket is kilyuggatott 

aljú nagyobb konzerves dobozokba vagy tejfölös vödrökbe, de legmegfelelőbbek a nagyobb (2-3 

literes) nápolyit tartalmazott, átlátszó műanyag vödrök. Az átlátszó közegben jobban figyelemmel lehet 

kísérni a gyökérzet és a gumók fejlődését. A burgonya akkor fejlődik szépen, ha talaját folyamatosan 

nedvesen tartjuk, és sok napfényt kap. A tavasszal beállított kísérletnek ősszel nézhetjük meg az 

eredményét, az újabb gumókat. A gumók érettsége a talaj feletti zöld hajtások elszáradásakor lesz teljes, 

de a növény gyökérzetét a fejlődése során többször is megmutathatjuk a gyerekeknek. Visszaültetve 

szépen fejlődik tovább. 

5. Petrezselyem (Petroselinum crispum). A gyakran használt zöldfűszernövényünknek több neve is 

van, mondják egyszerűen gyökérnek vagy fehérrépának is. Alapvetően két típusa van: a 

gyökérpetrezselyemnek elsősorban a hosszú raktározó karógyökerét fogyasztjuk, míg a 

levélpetrezselyemnek a levélzetét használjuk ízesítésre. Ez utóbbinak két változat kapható, a fodros és 

a molyhos petrezselyem. Mindegyik hasonló módon termeszthető újra, de a gyökérpetrezselyemnek így 
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csak a levélzetét tudjuk kinevelni. Vágjunk le a gyökér felső részéből 2-3 cm-es darabot, tegyük a 

vágásfelülettel lefelé vízbe és kezdjük gyökereztetni. Amikor egy hét után megjelentek a gyökerek, 

akkor ültessük el egy nagyobb edénybe és úgy fedjük be virágfölddel, hogy a csúcsi rész szabadon 

maradjon. Itt jelennek meg a levelek. Ha megfelelően öntözzük, akkor 2-3 hét múlva már 

gyönyörködhetünk a levelekben. Különösen a fodros petrezselyem levelei szépek. Amennyiben a 

leveleket a levélnyelük alján levágjuk, úgy folytonos levélképződésre serkenthetjük a növényt. 

Hasonlóan tudjuk újratermeszteni a zellert is (Anonym 20212b). 

6. Torma (Armoracia rusticana). A gyermekek a frissen reszelt gyökerét a csípőssége és a 

könnycsalogató mivolta miatt valószínűleg nem szeretik, de ecetesen, cukrozva és céklával elkeverve 

már szívesen fogyasztják. Az otthon készített tormás ízesítők mellékterméke a gyöktörzs felső, rügyeket 

is tartalmazó része, ez legtöbbször a hulladékban végzi. A néhány (3-4) cm-es hosszúságú 

gyökérdarabot egy napot szárítsuk újságpapíron. Ezt követően egy tejfölös pohárba tegyük bele a 

vágásfelülettel lefelé és öntsünk rá annyi vizet, hogy feléig lepje el. Meleg és világos helyre téve néhány 

nap után megjelennek az első gyökerek, majd egy hét múlva beültethetjük nagyobb edénybe. Hacsak a 

levelében akarunk gyönyörködni vagy azt fogyasztani (például margarinos kenyérre tenni zöldségként), 

akkor elegendő a kisebb edény is. Amennyiben a célunk a gyökér kifejlesztése, akkor ültessük ki a 

kertbe vagy egy nagyméretű, magas műanyag flakonba. A gyökérzet kifejlődéséhez hosszú idő 

szükséges, gyakran egy év alatt sem fejlődik hosszúra és vaskosnak, így még a következő esztendőben 

is nevelni kell a növényünket. A több évig tartó fejlesztéssel a gyerekeknek rámutathatunk arra, hogy 

az élelmiszerek előállítása milyen sok tennivalót és időt igényel, fontos megbecsülnünk az előállított 

terményeket. Ne vásároljunk feleslegesen, mert a termesztés terhelő a környezet és a növénytermesztők 

számára. 

7. Cékla (Beta vulgaris subsp. vulgaris var conditiva). Nevelésénél az előzőekhez hasonlóan járunk 

el. A gumó felső néhány cm-es rügyes szeletét használjuk fel, amely a konyhában melléktermékként 

jelentkezik, legtöbbször a hulladéktároló edénybe, jobb esetben a komposztálóba kerül. A 

vágásfelülettel lefelé fordítva helyezzük egy átlátszó pohárba, öntsünk rá vizet, majd tegyük az ablakba. 

Vizét 2-3 naponta cseréljük, mert az állott régi vízben hamar megbüdösödik. Egy hét után, amikor 

megjelennek a kis gyökerek, akkor ültessük ki egy tejfölös vödörbe, de a talaj ne fedje be teljesen a 

növény felső részét. Tartsuk nedvesen és meleg világos helyen néhány hét múlva megjelennek a levelek, 

amelyeket egészben vagy szeletelve szendvicsekbe tehetünk. Így a gyerekek is élvezhetik munkájuk 

termését. Ezzel a módszerrel gumót valószínűleg nem nevelhetünk, de a pirosas színű levelek az 

osztályterem díszei is lehetnek. A leveleket folyamatosan szedve új levelek fejlesztésére serkenthetjük 

a növényt. 

8. Bazsalikom (Ocimum basalicum) és menta (Mentha sp.). A kedvelt fűszernövényeket hasonlóan 

termeszthetjük újra. Kis cserepekben megvásárolva gyakran hervadásnak indulnak, különösen a 

bazsalikom. Ilyenkor előbb-utóbb a szemetesben végzik. Ez környezetvédelmi szempontból nem 

kívánatos, ezért a gyerekeknek meg lehet mutatni a növények megmentésének és termesztésének 

folyamatát. A kísérlethez 4-5 cm-es hosszúságú, a növény csúcsi részét is tartalmazó hajtásdarabra lesz 

szükségünk. A szárról az alsó leveleket vegyük le és használjuk fel azokat. A kis hajtást állítsuk 

üvegpohárba és annyi vizet öntsünk rá, hogy ne lepje el a leveleket. Tegyük a poharat világos és kissé 

meleg helyre (pl. ablakpárkányra, polcra). A pohárban a vizet 2-3 naponta cseréljük, így mindig friss 

vízben álljon a hajtás. A páratartalmat a növényke körül növelhetjük, ha átlyuggatott oldalú nagyméretű 

műanyag zacskóba tesszük a poharat. A gyökerek 2-3 hét után jelennek meg a szár oldalán. Ilyenkor 

érdemes nagyobb edénybe beszórt virágföldbe ültetni. A bazsalikom érzékeny a levegő páratartalmának 

és a talaj víztartalmának csökkenésére, ezért rendszeresen öntözzük és száraz levegőjű teremben lehet 

fölé egy átlátszó műanyag sátrat is felhúzni. A menta jobban bírja a levegő szárazságát. Kezdetben csak 

a leveleket csipkedhetjük, amikor már a növény megerősödött, akkor a hajtásvég lecsípésével 

bokrosodásra serkenthetjük, és hosszú ideig termeszthetjük. A különböző mentafajok használatával 

változatossá tehetjük a kísérletet, a gyerekeknek pedig bemutathatjuk, melyik fajt, mire tudjuk 

használni. 

9. Ananász (Ananas comosus). Az igazán látványos növényt is újranöveszthetjük, ehhez az érett 

gyümölcs tetején található – egyébként eldobandó – üstököt a torzsájával együtt csavarjuk ki. A kevésbé 

érett gyümölcsök esetében vágjunk le a tető részből 2-3 cm-es darabot, majd faragjuk le a gyümölcshúst 

úgy, hogy a torzsát ne sértsük meg. Az így előállított leveles szárrészt helyezzük pohárba, öntsünk rá 

egy kis vizet és tegyük a radiátor fölé az ablakpárkányra. A meleg a növény egész életében fontos, erre 
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ügyelni kell! A pohárban a vizet 2 naponta cseréljük. Ha kellő melegben tartottuk a növényt, akkor egy 

hét után már látszanak a kis gyökerek. Ilyenkor már beültethető talajba egy nagyobb, kilyukasztott aljú 

edénybe. Ezután is tartsuk melegen és párás környezetben! Ha jól érzi magát a növény, akkor rövidesen 

fejlődésnek indul és egyre több levelet hajt. Az ananász lassan fejlődik, több éves gondozás mellett sem 

biztos, hogy a tantermi körülmények között virágzik és termést érlel. Levélrózsájában és tőhajtásaiban 

viszont gyönyörködhetünk. 

10. Gyömbér (Zingiber officinale). A gyógynövényként is ismert érdekes alakú növény rizómája 

könnyen beszerezhető a zöldségesboltokban és a nagyáruházak zöldség-gyümölcs osztályain. A rizóma 

érdekes alakú, illatú és ízű. Ezt szoktuk használni teában és édes süteményekben. Az újratermesztéshez 

fiatalabb rizómákat vagy azok darabjait használhatjuk. Ültessük őket 5 cm mélyre és vékonyan takarjuk 

be virágfölddel. Kissé locsoljuk be és állítsuk meleg helyre, de ügyeljünk arra, hogy a föld mindig 

legyen kissé nedves! Két hét után megjelennek az első levelek. Ha eddig nem tettük volna világos 

helyre, akkor most már szükséges a sok fény ahhoz, hogy szépen fejlődjenek a levelek. A rizómák 

megfelelő nagyságúra növekedéséhez viszonylag hosszú idő szükséges, sokszor egy év is kevés, de két 

év alatt már biztosan megfelelő nagyságú, hasznosítható földalatti szárrész fejlődik. Levélzete díszítő 

értékű, ha télen kicsit kókadna, az nem probléma, mert a következő évben már ismét kiteljesedik. 
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INTERPRETATION AND POSSIBILITIES OF TEACHING CIRCULAR ECONOMY ON 

THE EXAMPLE OF RE-GROWING 

 

Summary 

In a traditional linear economy, products are usually produced from raw materials from the Earth 

and not made with renewable energy. After their use, they are returned to nature as waste, where they 

are often present as contaminants for several decades or centuries. 

In the last decade of the 20th century, a new economic concept, circular economy (Cradle to Cradle, 

or C2C), emerged. Recycling used products significantly reduces waste. In this way, raw materials 

remain in the economic cycle for a longer period. In order to implement the circular economic model, 

the European Union adopted a package of measures in 2015 outlining an action plan to reduce waste 

In the course of sustainability education, we can understand the idea of circular economy with 

students through simple, experiential experiments. By re-growing the parts of plant, the essence of 

recycling can be presented. From the kitchen waste of different plants we can grow plants which are 

suitable for consumption again. The presentation shows the essence of re-growing and the possibilities 

of implementing it in a school-like way. 

 

Keywords: circular economy, zero waste, re-growing, sustainability education, experiential experiment 
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Összefoglaló 

Az általános iskolai évek alatti kedvezőtlen lelki egészség és az iskolai teljesítmény előrejelezheti a 

későbbiekben tapasztalható maladaptív pszichoszociális működéseket. Ez az időszak kritikusnak 

tekinthető, hiszen ez a korszak alapozza meg a gyermekek mentális egészségének és tanulmányi 

képességének optimális fejlődését.  A tanulással kapcsolatos problémákat, mint például a tanulási 

zavarok meglététét rizikófaktorként kell kezelnünk a jóllét, az elégedettség és az életminőség 

szempontjából, hiszen a tanulási nehézségekhez való érzelmi alkalmazkodás fontos előre jelzője lehet 

az egyén boldogulásának. Ezért fontos meghatározni azokat a kulcsfontosságú védőfaktorokat, amelyek 

elősegítik az iskolás-korú gyerekek pszichológiai jóllétének fejlesztését.  

Kutatásunk célja, hogy feltárjuk az általános iskolás diákok pszichés jóllétét befolyásoló tényezőket, 

valamint megvizsgáljuk, hogy a jólléti tényezők mentén van-e különbség a tanulási zavarral küzdő 

diákok és a tipikusan fejlődő diákok között. A kutatásunk első fázisában a 11-15 éves korosztály vesz 

részt. Eredményeink várhatóan összhangban lesznek az eddigi kutatások eredményeivel és 

hozzájárulnak a különleges bánásmódot igénylő diákok fejlesztéséhez. Továbbá kutatásunkkal célul 

tűztük ki, hogy felhívjuk a figyelmet a tanuláshoz köthető nehézségek emocionális hatásainak 

következményeire. 

 

Kulcsszavak: tanulási zavar, pszichológiai jóllét, élettel való elégedettség, mentális egészség 

 

 

1. Bevezetés 

A XXI. század modern világában már az oktatás-nevelés célja nem csupán a klasszikus értelemben 

vett oktatás és ismeretátadás kell, hogy legyen, hanem a diákok olyan komplett képességrendszerének 

kifejlesztése, mely hozzájárul a tanulók reális céljainak megfogalmazásához, megvalósításához, a 

nehézséggel való megbirkózáshoz és a hatékony megküzdési mechanizmusok kialakításához, illetve az 

önmegvalósításhoz. Tehát az oktatás-nevelés célja egyben a gyerekek hozzásegítése a sikeres 

adaptációhoz és a pozitív életkimenetek megalapozásához. Az iskolás évek azok, amelyek 

megalapozzák a diákok későbbi mentális egészségének és tanulmányi képességének megfelelő, 

optimális fejlődését. Így az ebben a korban tapasztalható szegényes lelki állapot vagy az átlagtól eltérő 

iskolai teljesítmény befolyással bír a későbbi életkorban tapasztalható maladaptív pszichoszociális 

működések megjelenésére (Zhou et al., 2021).  

A szakirodalom alapján a sajátos nevelési igény kategóriájába tartozó különleges bánásmódot 

igénylő specifikus tanulási zavar meglététét rizikófaktorként kell kezelnünk a mentális egészség, a 

jóllét, az élettel való elégedettség, az életminőség és a boldogság szempontjából (Kalka és Lockiewicz, 

2017), ugyanis a tanulási nehézségekhez kapcsolódó érzelmi adaptáció, prediktív erővel bírhat az egyén 

boldogulásának tekintetében. Tehát fontos feltárni azokat a kulcsfontosságú védőfaktorokat, amelyek 
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segítségével fejleszthetővé válik az iskolás-korú gyerekek lelki egészsége, valamint a pszichológiai 

jólléte.  

A tanulási zavarban szenvedő gyerekek jóllétének mérésével foglalkozó nemzetközi kutatások új 

keletűek és a kutatási eredmények is szűkösek, ugyanis a tanulási zavarral foglalkozó tanulmányok 

leginkább a zavar jellemzőivel, prevencióival és biológiai összetevővel foglalkoznak (Matteucci et al, 

2019). Az Európai Unió Tanácsa céljai közt szerepel a gyermekek és serdülők mentális egészségének 

és a pszichológiai jóllétének előmozdítása, azonban ez a cél még fontosabbá és hangsúlyosabbá válik, 

ha a gyermek vagy a serdülő valamilyen speciális nevelési szükséglettel rendelkezik. Ugyanis ezek a 

gyermekek nyilvánvaló nehézségeik ellenére kell, hogy elsajátítsák érzelmeik megértésének és 

kifejezésének készségét, valamint azt is, hogy megtanulják azokat a megfelelő stratégiákat, amelyek az 

életben való boldoguláshoz és a nehézséggel való megküzdéshez szükségesek.  

Ezek alapján a kutatásunkban célul tűztük ki, hogy feltárjuk az általános iskolás diákok pszichés 

jóllétét befolyásoló tényezőket, valamint megvizsgáljuk van-e különbség a különleges bánásmódot 

igénylő diákok (célcsoport) és a tipikusan fejlődő diákok (kontrollcsoport) között a szakirodalomban 

feltárt jólléti tényezők mentén.  

 

2. Szubjetív- és a pszichológiai jóllét 

Emberi entitásokként egyik legfontosabb vágyunk, hogy jó életet éljünk. A jóllét népszerű vonzereje 

abban keresendő, hogy összefüggésben áll az élet pozitív kimenteivel, mint például az egészséggel és a 

hosszú élettartammal (Diener és Chan, 2011). A személyiség modern megközelítései és a pozitív 

pszichológia elmélete számos fogalmat és modellt kínálnak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jobban 

és pontosabban megértsük az egészség, a jóllét és a hosszú élet összefüggéseit. A pozitív pszichológia 

megközelítései egyre fontosabbá válnak az egyéni-, társas-, nemzeti- és nemzetközi szinteken, nagy 

hangsúlyt fektetve a szubjektív- és pszichológiai jóllét vizsgálatára, fejlesztésére és építésére. A pozitív 

pszichológia szemléletében a személyiség, az egyén jó működése többet jelent, mint a mentális 

betegségek hiánya. Szemléletükben arra fókuszálnak, hogy mi működik jól, nem állnak meg a rossz 

működés feltérképezésénél (Seligman és Csíkszentmihályi, 2000). 

Ez alapján a pozitív pszichológia egyik legfontosabb és leginkább kutatott területe a szubjektív és a 

pszichológiai jóllét (Oláh és Kapitány-Fövény, 2012). A jóllét fogalma a szakirodalom alapján 

leginkább a boldogság fogalmával, illetve az elégedettséggel, valamint a pozitív pszichológiai 

működésekkel hozható kapcsolatba. Ennek alapját az a meglátásmód képezi, hogy a pozitív érzelmek 

hozzájárulnak az egyén tevékenységeinek fenntartásához és folytatásához, így hozzásegítve az egyént 

feladatai és céljai magasabb szinten való elvégzéséhez, megvalósításához. Ezzel pedig mintegy 

hozzásegítve őt a siker eléréséhez, melynek átélése szintén pozitív érzelmeket vált ki, így egy 

öngeneráló kört kialakítva, folyamatosan táplálni tudja pozitív működését (Diener, 1984; Myers, 1992; 

Seligman et al., 2005; Seligman, 2011). Ezen megközelítés alapján a pozitív pszichológia egyik célja, 

hogy a pozitív érzelmek által megtapasztalt hatékony, kontrollteljes működés következtében 

hozzásegítsék az egyént a sikeres társas- és környezeti adaptációhoz az egyéni fejlődés, valamint a jobb 

életminőség elérésének érdekében (Seligman et al., 2005). 

A mai napig még nem tisztázott, hogy a jóllét ok-okozati viszonyban áll-e a jó egészséggel, azonban 

az bizonyított, hogy a jóllét előre jelzi, hogy az egyén egészségesebb vagy kockázatosabb egyéni 

életutat jár be, jóval az egészségügyi és rizikómagatartás következményeként fellépő problémák 

kialakulása előtt (Freidman és Kern, 2014).  Tehát a jóllétre való összpontosítás egy preventív 

megközelítést kínál a köz- és személyes egészség promótálásához, melynek hosszú távú hatásai a 

gazdaságban is észrevehetőkké válnak. 

Jelenleg nincsenek univerzális definíciók a jóllét és más pozitív pszichológiai működések 

terminusaira, számos olyan modell született, amely a jólléttel foglalkozik. Seligman (2011) a jóllét 

konstruktumának meghatározására, a virágzás vagy más néven virágzás terminusát nevezi meg 

(flourishing). A virágzás vagy szárnyalás megélése általában a jó életre utal, amely a pozitív érzelmek 

megélését és az életben való hatékony működés együttesét jelenti. Seligman (2011) megalkotta PERMA 

modelljét, amelyben a virágzás öt alappillérét határozta meg. A modell neve mozaikszó, amely az öt 

alappillér angol kifejezéseinek kezdőbetűiből áll. Ezek pedig a következők: a pozitív érzelmek (positive 

emotion), az elkötelezettség (engagement), a pozitív kapcsolatok (relationships), az értelemteliség 

(meaning) és a teljesítmény (accomplishment). Seligman szerint ez az öt elem elkülönül egymástól, így 

mindegyik külön-külön mérhetővé válik, önmagában egyik sem határozza meg a jóllétet, azonban 
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mindegyik összetevő hozzájárul és emelhetik a jóllét szintjét. A jóllét optimális szintjéről akkor 

beszélhetünk, amikor az egyén életében a szubjetív-, pszichológiai és a szociális jólléti mutatók is 

megfelelő szinten állnak, ez az úgy nevezett virágzás állapota. A szakemberek célja, hogy az egyének 

ezt a célállapotot elérjék és fenntartsák, ehhez segítségként a pozitív pszichológia a protektív faktorok 

felkutatásával, az erősségek és az érzelmi intelligencia fejlesztésével kíván hozzájárulni (Oláh és 

Kapitány-Fövény, 2012). 

Kern és munkatársai (2016) szerint fontos hangsúlyozni, hogy a virágzás állapotát a több bio-

pszicho-szociális területen elért pozitív működés eredményeként határozzuk meg. Továbbá fontos, 

hogy a pozitív működést ne úgy határozzuk meg, mint a pszichológiai- vagy a viselkedésbeli problémák 

puszta hiányát, hanem követeljük meg az erősségek és a harmónia jelentét is. A pozitív jellemzők, 

attitűdök és viselkedések – amelyek már serdülőkorban kialakulnak- olyan alapvető tényezők, melyek 

elősegíthetik a virágzást, ezért ápolni kell őket, hogy az egész élethosszra kihathassanak. Ezért a 

serdülőkor kritikus időszaka lehet későbbi pozitív életkimenetek megalapozásának.  

Ezek alapján Kern és munkatársai (2016) elméleti modelljükben Seligman PERMA modelljét 

terjesztették ki a serdülő korosztályra. Modelljükben öt pozitív konstruktumot határoznak meg a 

fiatalok körében, amelyről úgy gondolják, hogy befolyásolhatják a PERMA területeit a felnőttkorban. 

Vagyis modelljük a pozitív serdülőkori jellemzőkre összpontosít, amelyek a későbbiekben 

támogathatják a Seligman modelljében megnevezett virágzás állapotát, ugyanis annak alapjai a 

serdülőkorban teremtődnek meg. Az általános területeit érintő Területáltalános megközelítésükben az 

egyéni erősségek kerülnek fókuszba. Modelljük az EPOCH nevet kapta, mely szintén egy mozaikszó, 

amely az angol megnevezések kezdőbetűiből áll össze: elkötelezettség (engagement), kitartás 

(perseveration), optimizmus (optimism), kapcsolódás (connectedness), boldogság (hapiness).  

Az elkötelezettség azt jelöli, hogy képesek legyünk elmerülni és koncentrálni arra, amit éppen 

csinálunk, valamint az érdeklődést és bevonódást is jelzi az élet tevékenységei és feladatai iránt. A 

nagyon magas szintű elmélyülés a „flow” állapotot jelenti (Csíkszentmihályi, 1997). A kitartás arra a 

képességre utal, hogy az egyénnek törekedni kell a céljai megvalósítására, még akkor is, ha annak 

eléréséhez akadályokkal kell szembenéznie. A kitartás magában foglalja a hosszú távú célok 

megfogalmazását is. Az optimizmus a reménységgel és a jövőbe vetett bizalommal jellemezhető, amely 

magába foglalja a dolgok kedvező megítélésére való hajlamot, valamint azt, hogy képesek vagyunk a 

negatív események átkeretezésére, azok átmeneti, külső és helyzetfüggő értékelésére. A kapcsolódás 

azt az érzést jelenti, hogy az egyén reciprok kielégítő kapcsolatokkal rendelkezik, amelyekben 

megtapasztalhatja a mások általi gondoskodás érzését, valamint ő is gondoskodhat másokról. Az egyén 

hisz abban, hogy törődnek vele, szeretik és megbecsülik, és ő is támogatást nyújthat másoknak. A 

boldogság a pozitív hangulat és az élettel való elégedettség tartósan fennálló állapát jelenti (Kern et al., 

2016). Kutatásunkban a jóllét mérésére az EPOCH modell megközelítését alkalmaztuk.   

A szakirodalomban feltártak alapján a serdülőkori pszichológiai jóllét elősegíti a felnőttkori 

pszichológiai jóllétet, a fizikai és a lelki egészséget, valamint a felnőttkori pozitív életkimeneteket. 

Korábbi kutatások alapján megfigyelhető, hogy a veszélyeztetett fiatalok körében a pszichológiai jóllét 

kapcsolódás dimenziójának erősítése magasabb élettel való elégedettséget, jobb felnőttkori jóllétet és a 

fiatalkori bűnözés alacsonyabb szintjét eredményezheti (Chan et al., 2014). Mások azt találták, hogy a 

kitartás dimenziójának magasabb szintje valószínűsíti azt, hogy a fiatalok nagyobb eséllyel végzik el az 

iskolát és tartják meg munkahelyeiket felnőttkorukban. Valamint az optimizmus dimenziójával 

összefüggésben megfigyelték, hogy annak magasabb szintje kapcsolatban áll a magasabb élettel való 

elégedettséggel, a hatékonyabb megküzdési stratégiákkal, a depresszió és az észlelt stressz alacsonyabb 

szintjével, valamint a hosszabb élettartammal és a jobb fizikai egészséggel. A serdülők esetében 

boldogság dimenzió kapcsolatban áll a jobb önértékeléssel és a kockázati magatartás alacsonyabb 

szintjével (Hoyt et al., 2012; Olsson et al., 2013).  

 

3. Tanulási zavar 

Magyarországon évről-évre növekszik a tanulási- vagy magatartás problémákkal diagnosztizált 

diákok száma, számuk a 2019/202-as tanévben a 28.000 főt is elérte (KSH, 2020). A statisztikai adatok 

alapján a diagnosztizált diákok csak kevés számban jutnak el a felsőoktatásba, azonban az iskolai 

elhagyás tekintetében számuk sokkal magasabb szintet mutat.  

A közoktatában részt vevő diákok tanulási zavar diagnózisának felállításra és a diagnózissal 

rendelkező diákok oktatására ma Magyarországon törvényi előírások vonatkoznak, amelyek szigorúan 
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meghatározzák a diagnosztika menetét, az oktatásban való részvétel-, valamint a rehabilitációs ellátás 

feltételeit. A törvényi megfogalmazás alapján, aki tanulási zavarral küzd, az a sajátos nevelési igényű 

(SNI) kategóriába tartozik, és különleges bánásmódot igényel: „az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján (…) egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” (2011. évi CXC. 

törvény A nemzeti köznevelésről 4.§ (25.). A tanulási zavarral küzdő diákok integrált oktatásban 

vehetnek részt, azaz a tipikusan fejlődő társaikkal együtt közös intézményben, osztályban és azonos 

oktatásban tanulhatnak (2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 3-4 §). Ezenkívül az 

oktatásban többletjogok is megilletik őket, valamint gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus által 

végzett fejlesztőfoglalkozásokon is részt kell venniük, mely órarendjükbe kerül beépítésre (15/2013 (II. 

26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről). 

A tanulási zavar diagnózisát mind az Európában használatos BNO (Betegségek Nemzetközi 

Osztályozása) diagnosztikai kategória rendszere mind pedig a DSM-V (Mentális zavarok diagnosztikai 

és statisztikai kézikönyve) is definiálja. A BNO a tanulási zavart az egyéb pszichés fejlődési 

rendellenesség kategóriájába sorolja és Az iskolai teljesítmények jellegzetes zavarai (F81); Kevert 

specifikus fejlődési zavarok (F83); A pszichés fejlődés nem meghatározott fejlődési zavarai (F89) 

diagnózisokat rendeli hozzá (BNO, 2004). A DSM-V pedig az idegrendszer fejlődési zavari közé 

sorolja, és a specifikus tanulási zavarként jelöli meg (DSM-V, 2014). 

 A tanulási zavarok hátterében neurológiai alapú fejlődési rendellenesség áll, melyet a tanulási 

készségek nehezített elsajátítása jellemez. A probléma egész életen át fennmarad, és érinti az olvasás, 

az írás és a számolás területét is. A zavar a népesség 10%-át érinti, a prevalencia az olvasási zavar 

esetében 4-9%, a számolási zavar esetében 3-7%. A probléma fő jellemzője, hogy a tanuló teljesítménye 

jelentősen elmarad az elvárttól, azonban intelligencia szintje az átlagos vagy átlag feletti tartományba 

esik (Balogh, 2005; BNO, 2004; Gaál, 2000; Jászberényi és Marton, 2009; Mohai és Kalózi-Szabó, 

2016). A tünetek között megjelenhetnek az észlelés, a koncentráció, az emlékezés, a finom- és 

nagymozgások, a téri orientáció, valamint a nyelvi működés problémái. A fentebb leírt nehézségek 

hatással vannak a tanulásra és az iskolai készségek optimális használatára. Súlyosbító körülményként 

lép fel, hogy a problémák a direkt fejlesztés hatására sem szüntethetők meg. A fellépő probléma 

jelentkezhet az olvasás és szövegértése területén, az írásbeli kifejezésben és a számolási készség- és a 

matematikai érvelés területén. A megjelenő specifikus tünetek alapján a diagnózis lehet az Olvasás 

zavara (diszlexia), az Írásbeli kifejezés zavara (diszgráfia), valamint a Számolás zavara (diszkakulia). 

A tünetek súlyossága az enyhétől a súlyos mértékig való intervallumon terjed (DSM-V, 2014). 

A diagnózis tüneteinél az is előfordulhat, hogy általában nem önállóan, hanem keverten is 

jelentkezhetnek. A tanulási zavarhoz továbbá a komorbiditási mutatók alapján más pszichiátriai 

problémák is társulhatnak, ezzel befolyásolva a tanulási zavar súlyosságát és kezelési lehetőségeit. A 

társult problémák közül a leggyakoribb diagnózis a figyelemhiányos hiperaktivitás (ADHD), a 

szorongásos zavarok, valamint a depresszió (Balázs et al., 2016; Sahu et al., 2019; Visser et al., 2020).  

 

4. Jóllét és a tanulási zavar összefüggései 

A tanulási zavar megléte és az ahhoz kapcsolódó megküzdési stratégiák, valamint az észlelt stressz 

mértéke hatással bírnak az egyén személyiségfejlődésére. A tanulásban tapasztalt negatív élmények, 

kudarcok hatására csökkenhet az egyének önértékelése, magatartási és szocio-emocionális problémák 

léphetnek fel. Továbbá a tanulási zavarral küzdő diákok esetében a csökkent önértékelés mellett 

megfigyelhető a társas támogatás és a pozitív szociális kapcsolódás hiánya, mely az iskolai 

környezetben hatványozottabban van jelen (Bocuhard és Berg, 2017; Murray és Greenberg, 2001). A 

tanulási zavar diagnózisához köthető pszichés következmények akár rizikómagatartáshoz, iskolai 

lemorzsolódáshoz és fiatalkori bűnözéshez vezethetnek (Gyarmathy, 2010; Lackaye et al.,, 2006, 

Klassen és Lynch, 2007).  

A nemzetközi kutatások alapján a tanulási zavarral küzdő diákok nem csak a tanulás területén 

mutatnak eltérést a tipikusan fejlődő társaikhoz képest, hanem az érzelmi élet több területén is, melyek 

az egyéni és a társas jellemzőket is érintik (Lithari, 2019; Murray és Greenbert, 2001, Nepi et al., 2013, 

Sanio, 2020). Mivel ezek a területek kapcsolatban állnak a szubjektív- és a pszichológiai jóllét 

szintjének alakulásával, ezért feltételezhetően a tanulási zavarral rendelkező gyerekek pszichológiai 

jólléte is eltérő a tipikusan fejlődő társaikétól. Több napjainkban zajló kutatás is feltárta, hogy ezeknek 

a gyerekeknek alacsonyabbak a boldogtalanságot mérő pontszámaik, akár az iskoláról akár a társaikról 
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akár az élettel való elégedettségükről kérdezik őket. Továbbá azt is kimutatták, hogy a szociális 

készségeik, valamint a társas támogatásuk alacsonyabb szintje markánsabban befolyásolja a jóllétükről 

való gondolkodásukat, mint a tipikusan fejlődő társaikét (Barnes és Harrison, 2017; Kalka és 

Lockiewicz, 2017; Lindquist et al., 2019; Matteucci és Soncini, 2021; Smedema, 2014). Ezért a tanulási 

zavar diagnózisát rizikófaktornak kell tekintenünk a mentális egészség és az egyén pszichológiai 

jóllétének alakulása szempontjából. Ennek alapján indokolttá válik, hogy megvizsgáljuk pontosan mely 

terültek azok, amelyek hozzájárulhatnak a tanulási zavarban szenvedő diákok pszichológiai jólléte 

előmozdítása érdekében. 

Ezek alapján kutatásunk a következő kutatási kérdéseket fogalmaztuk meg: mely tényezők 

befolyásolják általános iskolás diákok pszichés jóllétét, valamint van-e különbség a különleges 

bánásmódot igénylő diákok (célcsoport) és a tipikusan fejlődő diákok (kontrollcsoport) között a vizsgált 

jólléti tényezők mentén. Valamint célkitűzéseink között szerepelt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy 

az általunk összeállított mérőeszközben használt kérdőívek - melynek összeállításához a nemzetközi 

szakirodalom eredményeit és iránymutatásait használtuk fel -, alkalmasak-e az általunk mérni kívánt 

konstruktumok vizsgálatára.  

 

5. A felmérés 

 

5.1. Eljárás 

A kutatás első lépéseként kérdőíves vizsgálatot végeztünk általános iskolásokkal, ez 11- 15 éves 

korosztály jelenti. A papír-ceruza alapú tesztelés és az adatfelvételek a digitális oktatás miatt 2021. 

május-június folyamán zajlottak. Az adatok rögzítése MS Office Excel programmal történt, elemzésük 

pedig IBM SPSS Statistics programcsomaggal történt. 

A kutatásunkat a kutatási-etikai irányelveknek megfelelően kiviteleztük. A kérdőívek felvételére 

iskola időben, tanítási órán került sor az osztálytermekben. Minden esetben ugyanaz a kérdőív felfelvő 

volt jelen, valamint egy fejlesztőpedagógus, akikhez segítségként lehetett fordulni. Illetve a célcsoport 

problémáinak jellege miatt 2 esetben az is előfordult, hogy a fejlesztőpedagógus olvasta fel a 

kérdéseket.  A kérdőívek kitöltése teljes mértékben anonim módon zajlott.  

 

5.2. Minta  

A pilot mérésben 174 fő általános iskolás, felső tagozatos tanuló vett részt. A diákok átlagéletkora 

13,34 év (SD=1,14). A fiúk létszáma 96 fő, a lányoké pedig 78 fő. Az osztályszintek szerinti eloszlás 

alapján 5. osztályos tanuló 23 fő, 6. osztályos tanuló 56 fő, 7. osztályos tanuló 49 fő, 8. osztályos tanuló 

46 fő. A diagnózisok tekintetében a minta a következőként alakult: 133 fő tipikusan fejlődő diák 

(kontrollcsoport) és 41 fő, aki különleges bánásmódot igényel (célcsoport). A különleges bánásmódot 

igénylő csoportban a diagnózisok között szerepel: Beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézég; Az 

iskolai képességek kevert zavara, Kevert specifikus fejlődési zavar, Diszlexia, Diszgráfia, Diszkalkulia. 

Egy esetben megjelent társult diagnózisként a Hiperaktivitás és figyelemzavar (ADHD).  

 

5.3. Mérőeszköz 

A papír-ceruza alapú kérdőív 140 itemet tartalmaz. A kérdőív elején egy rövid tájékoztató rész 

olvasható a kitöltés menetéről, illetve felhívja a kitöltők figyelmét az anonimitásra és az önkéntességre.  

A kérdőív elején szociodemográfiai adatokra vonatkozó kérdések vannak, melyek kitérnek a nemre, 

életkorra, szülők iskolázottságára és foglalkoztatási típusára, családjuk anyagi helyzetére és lakhelyük 

típusára. Ezt követik a kiválasztott területeket mérő kérdőívek, majd a végén szerepelnek az egészség- 

és rizikómagatartásra irányuló kérdések. A következőkben az elemzésre került kérdőívek rövid leírása, 

valamint az 1. táblázatban a hozzájuk tartozó reliabilitás mutató bemutatása történik meg. Összességben 

elmondható, hogy a kiválasztott kérdőívek megbízhatósága, belső konzisztenciájának mértéke 

(Cronbach alfa mutató) a megfelelő tartományba tartozik (lásd 1. táblázat).  

WHO Jóllét Kérdőív 5 tételes változata (WBI-5; Bech et al., 1996; magyar változat: Susánszky et al., 

2006). Az általános jólllét mérésére szolgáló kérdőív. A kérdőív az elmúlt két hétre vonatkozóan öt 

állítást tartalmaz, melyet 5-fokú Likert skálán kell értékelni.  

Élettel Való Elégedettség Skála (Satisfaction with Life Scale, SWLS; Diener et al., 1985; magyar 

változat: Martos et al., 2014). A kérdőív az élettel való elégedettség szubjektív tapasztalatának mérése 

szolgál. Öt állítást tartalmaz, melyet 7-fokú Likert skálán kell értékelni.  
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EPOCH-H – Serdülőkori Pszichológiai Jóllét Kérdőív (EPOCH; Kern et al., 2016; magyar változat: 

Láng, 2019). A serdülőkori pszichológiai jóllét multidimenzionális mérőeszköze. A kérdőív 20 állítást 

tartalmaz, amelyek a jóllét öt aspektusát vizsgálják meg: elmélyülés, kitartás, optimizmus, kapcsolódás, 

boldogság. A kitöltők 5-fokú, Likert skálán értékelhetik az állításokat aszerint, hogy mennyire tekintik 

jellemzőnek önmagukra.  

Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív (Multidimensional Perceived Social Support 

Scale, MSPSS; Zimet et al., 1988; magyar változat: Papp-Zipernovszky et al., 2017). A társas támogatás 

észlelt mértékének mérésére használatos kérdőív. A kérdőív 10 tételből állt, amelyekre ötfokú Likert-

skálán kellett választ adnia minden kutatási résztvevőnek. A kérdőív három alskálát tartalmaz: Család, 

Barátok és Szignifikáns mások.  

10-itemes Reziliencia Kérdőív (magyar változat: Járai et al., 2015). A rövidített változatban a 

kitöltők ötfokú Likert-skálán értékelhetik az egyes tételeket.  

Proaktív Megküzdés Kérdőív - Proaktív Megküzdés Skála (PCI; Greenglass et al., 1999; a magyar 

változat: Almássy et al., 2014). A kérdőív 14 állítása egyes élethelyzetekre vonatkozik, a válaszadónak 

4 fokú Likert-skálán kell értékelnie a tételeket annak megfelelően, hogy az adott reakció mennyire 

jellemzi őt.  

Önkontroll kérdőív (Self-regulation Scale SRS; Luszczynska et al., 2004). A kérdőív az önkontroll 

mérése alkalmas, 7 itemet tartalmaz. Az itemeket egy 4 fokú Likert-skála mentén tudja a kitöltő 

osztályozni annak értelmében, hogy mennyire érvényesek rá a megállapítások.  

Rosenberg Önértékelés Skála (Rosenberg Self-esteem Scale RSES; Rosenberg, 1965; magyar 

változat: Sallay et al., 2014). A 10 itemes kérdőív egy 4 fokú Likert-skála mentén alkalmazható az 

általános önértékelés konstruktumának mérésére.  

 
1. táblázat: A felhasznált kérdőívekhez tartozó belső konzisztencia mutatók (N=174) 

 

Kérdőív Szerzők Cronbach Alfa 

WHO Jóllét Kérdőív Bech et al., 1996 0,657 

Élettel Való Elégedettség Skála Diener et al., 1985 0,801 

EPOCH-H – Serdülőkori Pszichológiai Jóllét Kérdőív Kern et al., 2016 0,892 

Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív Zimet et al., 1988 0,858 

10-itemes Reziliencia Kérdőív Járai et al., 2015 0,827 

Proaktív Megküzdés Kérdőív- Proaktív Megküzdés Skála Greenglass et al, 1999 0,846 

Önkontroll kérdőív Luszczynska et al., 2004 0,843 

 

6. Eredmények 

Az eredmények bemutatásnál a serdülőkori pszichológiai jólléttel kapcsolatos összefüggésre 

koncentrálunk. Először a célcsoport mintáján tapasztalt eredményeket kerülnek bemutatásra, majd a 

kontrollcsoportnál tapasztaltak. Ezután rátérünk az esetleges kimutatható különbségekre a két csoport 

között. 

 

6.1. Célcsoportnál tapasztalt összefüggések 

A különleges bánásmódot igénylő személyek esetében a pszichológiai jóllét szignifikáns, közepes 

erősségű, pozitív irányú együttjárást mutat az általános jólléttel (r(39)=0,661 p<0,001) és az élettel való 

elégedettséggel (r(39)=0,618 p<0,001). Továbbá a pszichológiai jóllét szignifikáns, közepes erősségű, 

pozitív irányú együttjárást mutat a társas támogatás szintjével (r(39)=0,597 p<0,001). Az egyéni szintű 

tényezőket illetően a pszichológiai jóllét szignifikáns, magas, pozitív irányú korrelációt mutat a 

önkontrollal (r(39)=0,728 p<0,001), és a reziliencia mértékével (r(39)=0,770 p<0,001), valamint 

szignifikáns, közepes erősségű, pozitív irányú kapcsolatot jelez az önértékelés szintjével (r(39)=0,423 

p<0,001). Ezenkívül a proaktív megküzdéssel kapcsolatban is hasonlóan szignifikáns, pozitív irányú, 

közepes erősségű kapcsolat fedezhető fel (r(39)=0,589 p<0,001). 

A serdülőkori pszichológiai jóllét területeit illetően kiemelendő, hogy az elmélyülés alskála, mely a 

tevékenységekbe való bevonódást, a nagymértékű érdeklődést méri, egyik tényezővel sem mutat 

számottevő kapcsolatot a célcsoport mintáján (p>0,05). Valamint a kapcsolódás alskála, mely skála a 

megtapasztalt gondoskodást, illetve reciprok kapcsolatok meglétét méri, esetében megjegyzendő, hogy 

a pozitív, szignifikáns az összefüggés a társas támogatás (r(39=0,695 p<0,001) esetén és az önkontroll 
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(r(39)=0,504 p<0,001) esetében mutatható ki. Azonban nincs számottevő kapcsolata az általános 

jólléttel, illetve az élettel való elégedettséggel sem. Továbbá a pszichológiai jóllét optimizmus alskálája, 

mely a jövőre irányuló pozitív elvárásokba vettet hitet méri, nagyon erős, pozitív irányú kapcsolatot 

jelez a reziliencia mértékével (r(39)=0,849 p<0,001). 

 

6.2. Kontrollcsoportnál tapasztalt összefüggések 

A tipikusan fejlődő diákok esetében a pszichológiai jóllét szignifikáns, közepes erősségű, pozitív 

irányú együttjárást mutat az általános jólléttel (r(130)=0,639 p<0,001) és az élettel való elégedettséggel 

(r(130)=0,696 p<0,001). Továbbá a pszichológiai jóllét szignifikáns, közepes erősségű, pozitív irányú 

együttjárást mutat a társas támogatás szintjével (r(130)=0,582 p<0,001). Az egyéni tényezők esetében 

is közepes erősségű, pozitívirányú kapcsolat mutatható ki az önkontroll (r(130)=0,685 p<0,001), az 

önértékelés (r(130)=0,533), valamint a proaktív megküzdés esetén (r(130)=0,581). A reziliencia és a 

pszichológiai jóllét között pedig egy nagyon erős, pozitív irányú kapcsolat fedezhető fel (r(130)=0,732 

p<0,001). 

A serdülőkori pszichológiai jóllét alskáláit vizsgálva azt találtuk, hogy az elmélyülés alskála a 

tipikusan fejlődő csoport esetében közepes erősségű, szignifikáns együttjárást mutat az általános 

jólléttel (r(130)=0,419 p<0,001), az élettel való elégedettséggel (r(130)=0,417 p<0,001) és az 

önkontrollal (r(130)=0,488 p<0,001). Valamint kiemelendő, hogy a kapcsolódás alskála szintén 

közepes erősségű, pozitív irányú, szignifikáns együttjárást mutat az általános jóllétel (r(130)=0,419 

p<0,001), valamint az élettel való elégedettséggel is (r(130)=0,530 p<0,001). Továbbá a társas 

támogatással való összefüggése pozitív irányú és nagyon erős mértékű (r(130)=0,743 p<0,001). 

 

6.3. Csoportösszehasonlítás 

A kis elemszám és a kiegyenlítetlen csoportok ellenére kísérletet tettünk a tipikusan fejlődő és a 

különleges bánásmódot igénylő csoportok összehasonlítására. A Független mintás t-próba elvégzése 

után a vizsgálatba bevont változók mentén nem volt tapasztalható különbség a két csoport között 

(p>0,05). 

Azonban a nemek között tapasztalható eltérés a vizsgált mintán. A szakirodalomban korábban 

leírtakhoz képest mi is hasonló eredményt találtunk, mely szerint ebben az életkorban a fiúk boldogság 

és jóllét mutatói magasabbal a lányokénál (Perczel-Forintos et al., 2001). A mintákban az általános 

jóllét, az élettel való elégedettség, a serdülőkori pszichológiai jóllét, a reziliencia és a proaktív 

megküzdés területén találtunk szignifikáns eltérést a nemek között. Minden esetben a fiúk pontszámai 

voltak szignifikánsan magasabbak, az a statisztika próba eredményeit és az átlagokat a hozzájuk tartozó 

szórással a 2. táblázat mutatja be. 

 
2. táblázat: A nemek között tapasztalható különbségek eredményei (Független t-próba) 

 

Változó Fiúk (N=96) Lányok (N=78) p t 

 Átlag Szórás Átlag Szórás   

WBI-5 8,95 2,76 7,61 3,01 2,977 0,003 

SWLS 26,38 6,09 24,27 7,04 2,069 0,040 

EPOCH-H 3,99 0,5 3,79 0,64 2,225 0,028 

Reziliencia 28,93 6,75 26,21 6,77 2,543 0,012 

PCI 3,07 0,49 2,81 0,45 3,548 0,001 

 

7. Konklúzió 

Jelen kutatásunkban azokra a kutatási kérdésekre kerestük a választ, hogy melyek azok a tényezők, 

amelyek a serdülők körében összefüggést mutatnak a pszichológiai jóllétükkel, valamint, hogy ezek az 

összefüggések a különleges bánásmódot igénylő, tanulási problémával küzdő diákok esetében 

mennyiben mutat eltérést. Továbbá célunk volt, hogy megbizonyosodjuk róla, hogy az általunk 

összeállított mérőeszköz megfelelőnek bizonyul-e a mérni kívánt területek kutatására. A kutatásunkban 

174 általános iskolás vett részt, melyből 41 fő tartozott a különleges bánásmódot igénylő csoportba. 

Tapasztalataink alapján elmondható, hogy az összeállított kérdőív a célkorosztály számára 

megfelelő hosszúságú és nyelvezetű, érthetősége megfelelő. Azonban a tapasztalatok azt is mutatják, 

hogy a célcsoport tagjai ebben a korosztályban (általános iskola) még nincsenek tisztában azzal, hogy 
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pontosan mi a diagnózisuk. Erre a későbbiekben is nagy figyelmet kell fordítanunk, és olyan ellenőrző 

funkciót kell beépítenünk a tesztelésbe, amely nem sérti a kitöltők anonimitását, illetve nem kerülnek a 

negatív megkülönböztetés hátrányába. 

A két csoportban elvégzett korrelációszámítások megerősítik, hogy a pszichológiai jóllétet 

mérőeszköze a jóllét mérése megfelelő, a szakirodalomban leírtak alapján a konstruktum pozitív irányú 

együttjárást mutat mind a szubjektív jólléttel, mind pedig az élettel való elégedettséggel. Valamint 

megerősíti azt a feltételezést is, hogy a pszichológiai jóllét kapcsolatba hozható a társas- és szociális 

területek, pozitív kapcsolatok meglétének minőségével, illetve az olyan egyéni jellemzők minősége is 

nagy befolyással bírhat rá, mint például a megküzdés, reziliencia és az önkontroll. 

A két csoport esetében azonban némileg másként alakultak az összefüggések. Ez azt jelenti, hogy a 

tipikusan fejlődő csoport esetében a pszichológiai jóllét egyik összetevője, az elmélyülés, mely a 

tevékenységekbe való bevonódást, a nagymértékű érdeklődést méri, közepes mértékű összefüggést 

mutatott mind az általános jóllét, mind pedig az élettel való elégedettség estében, azonban ez az 

összefüggés a célcsoport esetében nem volt felfedezhető. Ennek oka valószínűleg a célcsoport 

problémáinak jellemzőiben keresendő, hiszen nehézségeik sok esetben meggátolják őket abban, hogy 

olyan szinten végezzék feladataikat, mint hogy azt maguktól elvárnák. Ezért valószínűsíthető, hogy ez 

a tényező egyfajta énvédő mechanizmusként nem épült be a jóllétüket alkotó elemek közé, és az nem 

befolyásolja elégedettségük szintjét sem.  

Szintén hasonló minta figyelhető meg a kapcsolódás alskála esetében is, mely a megtapasztalt 

gondoskodást, illetve reciprok kapcsolatok meglétét méri. Ebben az esetben a tipikusan fejlődő 

csoportnál szintén közepes mértékű összefüggést mutatható ki mind az általános jóllét szintjével, mind 

pedig az élettel való elégedettség mértékében. Ez az összefüggés a különleges bánásmódot igénylő 

csoport esetében nem lelhető fel. Ez az eredmény valószínűsíthetően a szakirodalom alapján, a tanulási 

zavarral küzdő diákok szociális területekre is kiterjedő nehézségeivel támaszthatók alá (Bocuhard és 

Berg, 2017; Lithari, 2019; Nepi et al., 2019).  

A két csoport eredményeiben található különbségek, eltérések indokolttá teszik a későbbiekben 

mindkét csoport (tipikusan fejlődő, különleges bánásmódot igénylő) esetében a pszichológiai jóllétet 

befolyásoló konstruktumokból álló regressziós modellek felállítását, annak érdekében, hogy lássuk, 

mely területeknek milyen irányú befolyása bírnak a pszichológiai jóllét alakulására. Valamint az 

elemszám bővítésével kutatás következő fázisában lehetővé válik a két csoport skálapontok szerinti 

összehasonlítása is. A későbbiekben a felépített modellre támaszkodva, megfogalmazhatunk egy 

fejlesztési tervet, programot mely a mindennapos iskolai életben a pedagógusok és az 

iskolapszichológus munkájában segítségként szolgálhatnak a tanulási problémákkal küzdő tanulók 

fejlesztésében. Így megvalósulhatna az, hogy a fiatalok életük során inkább kihívásként, mint 

akadályként tekintsenek nehézségeikre, és mint hatékony és kompetens személyek nézzenek céljaik 

felé. 
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EXAMINING THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS  

WITH LEARNING DISABILITIES 

 

Summary 

Unfavorable mental health and school performance during the primary school years may predict 

maladaptive psychosocial functioning in later life. This period can be considered critical as it lays the 

foundation for optimal development of children's mental health and academic ability.  Learning 

problems, such as the presence of learning disabilities, should be considered as a risk factor for well-

being, satisfaction and quality of life, as emotional adjustment to learning difficulties can be an 

important predictor of an individual's well-being. It is therefore important to identify key protective 

factors that promote the development of psychological well-being in school-age children.  

The aim of our research is to explore the factors that influence the psychological well-being of 

primary school students and to investigate whether there are differences along well-being factors 

between students with learning disabilities and typically developing students. In the first phase of our 

research, we will focus on the 11-15 age group. Our results are expected to be consistent with previous 

research and to contribute to the development of students with special needs. Furthermore, our research 

aims to raise awareness of the emotional consequences of learning difficulties. 
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Összefoglaló 

A globalizálódó világban az oktatás minősége alapjaiban határozza meg az ország 

versenyképességét. Azonban a gazdasági és társadalmi kihívásokra akkor lehet megfelelően reagálni, 

ha az emberi erőforrások és egyéb tényezők felmérése megfelelő módon történik. Kutatásunk során 

célunk, hogy megvizsgáljuk a matematika oktatás jelenlegi helyzetén keresztül az oktatási rendszereket, 

azaz, hogy a matematika oktatása hogyan és mennyire hatékony a gyakorlatban a pedagógusok 

véleménye alapján, milyen az oktatás minősége. Kérdőíves vizsgálaton keresztül olyan pedagógusok 

kitöltését kértük a vizsgált négy országban, akik 13-15 éves korosztályban tanítják a matematika 

tantárgyat, ez a korosztály közel áll az alapfokú oktatás szakaszzárásához és a korosztály vizsgálata 

megjelenik a nemzetközi méréseken. Az eredmények rávilágítanak a régió sajátosságára és a 

fejlesztendő területekre. Kiemelendő tényezők között szerepel pl. az oktatáspolitikai beleszólás 

mértéke, így a pedagógusok érdekérvényesítése, valamint a tantervi változtatásokban való részvétel 

lehetősége. Ezek a tényezők okozhatják a pedagógusok pozitívabb hozzáállását az oktatáshoz, valamint 

hatással lehetnek a választott módszerekre. A globalizálódó világban az oktatás minősége alapjaiban 

határozza meg az ország versenyképességét. Azonban a gazdasági és társadalmi kihívásokra akkor lehet 

megfelelően reagálni, ha az emberi erőforrások és egyéb tényezők felmérése megfelelő módon történik. 

Kutatásunk során célunk, hogy megvizsgáljuk a matematika oktatás jelenlegi helyzetén keresztül az 

oktatási rendszereket, azaz, hogy a matematika oktatása hogyan és mennyire hatékony a gyakorlatban 

a pedagógusok véleménye alapján, milyen az oktatás minősége. Kérdőíves vizsgálaton keresztül olyan 

pedagógusok kitöltését kértük a vizsgált négy országban, akik 13-15 éves korosztályban tanítják a 

matematika tantárgyat, ez a korosztály közel áll az alapfokú oktatás szakaszzárásához és a korosztály 

vizsgálata megjelenik a nemzetközi méréseken. Az eredmények rávilágítanak a régió sajátosságára és 

a fejlesztendő területekre. Kiemelendő tényezők között szerepel pl. az oktatáspolitikai beleszólás 

mértéke, így a pedagógusok érdekérvényesítése, valamint a tantervi változtatásokban való részvétel 

lehetősége. Ezek a tényezők okozhatják a pedagógusok pozitívabb hozzáállását az oktatáshoz, valamint 

hatással lehetnek a választott módszerekre. 

 

Kulcsszavak: matematika, oktatási rendszer, összehasonlító tanulmány, pedagógusok vizsgálata 

 

 

1. Bevezető 

Az átalakulás időszakában megváltoztak a társadalmi területek Kelet-Közép-Európában, így a 

vizsgált négy országban is. új feszültségek keletkeztek, a gazdasági különbségek megnövekedtek, és az 

oktatási rendszerekben is változás következett be, amely változásokat kívülről és felülről 

kezdeményezték. A térség (Horvátország, Magyarország, Szerbia és Szlovénia) helyzete újra a 

nemzetközi politika középpontjába került, hiszen újra meg kellett határozni önmaguk működését, 

dönteniük kellett arról, milyen nemzetközi struktúrába integrálják az eddig radikálisan elszigetelt 
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országukat. Akárcsak a politikai változásoknak, a gazdaság hanyatlásának is közvetlen hatása volt az 

oktatásra, hiszen a vizsgált országokat a kialakult világgazdasági helyzet ugyanolyan kihívások elé 

állította, minden szempontból egy új oktatási rendszert kellett felépíteniük (Dienes, 2007; Dakowska és 

Harmsenbert, 2015; Kozma, 2006).  

Az Európai Unióhoz való csatlakozás vagy a megkezdett tárgyalások előre lendítették a politika és 

az oktatás összefonódását, és lehetőséget teremtett az oktatási rendszer, az oktatáspolitika fejlődéséhez, 

hatékonyabb működéséhez. Központilag működési útmutatókat fogalmaztak meg, amelyben 

kijelentették, hogy minden EU-tagállam felelős a saját oktatási és képzési rendszeréért, annak 

irányításáért és működéséért. Az alapcélok között szerepel az oktatás és a képzés minőségének és 

hatékonyságának javítása és a méltányosság előmozdítása is. Továbbá a politikának jelentős 

támogatással kell hozzájárulnia az oktatást támogató tevékenységekhez (Európai Unió, 2008, 2009, 

2012; European Comission, 2017). 

Az oktatási rendszerek változásán túl a matematika oktatása is változásokon ment keresztül a 

vizsgált térségben a reformok során (Mullis et al., 2008, 2016). A matematikaoktatás területén egy 

ország sikeressége és hatékonysága számos egymással összefüggő nemzeti jellemzőtől és döntéstől 

függ (OECD, 2010b). A matematika területén készült nemzetközi mérések eredményei tájékoztatást 

nyújtanak a szakmai fejlesztéshez, a tanagyagfejlesztéshez, továbbá a rendszerfejlesztéshez, és 

információkat szolgáltatnak a politikai döntéshozók számára. A matematika az egyik olyan terület, 

amely minden országban kötelező a közoktatás minden fokán, valamint a nemzetközi vizsgálatok egyik 

fő területe (OECD, 2004, 2016f). 

 

2. Kutatási kérdések 

Kutatásunk során célunk volt, hogy megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek változásai, politikai, 

gazdasági átalakítások következtében milyen változások figyelhetők meg a térségben. Az európai 

szakirodalomban gyakran térségként kezelik a területet a közös múlt és a fejlődési irányok miatt 

(OECD, 2016c,f). A nemzetközi vizsgálatok eredményeiből látszódik, hogy a vizsgált térség eltérő 

teljesítményt mutat minden vizsgált területen, ezért a célunk, hogy megvizsgáljuk, miből eredhetnek 

ezek a különbségek.  

A kutatást a matematika tantárgyterületre szűkítettük, amelyik tárgy része a nemzetközi 

vizsgálatoknak és minden országban kötelező tárgy. Előzetes vizsgálataink alapján azonosak a 

témakörök a 8. osztály szintjén a matematika oktatása során, ezért ezt a tárgyat oktató pedagógusok 

véleményét kértük ki. 

 

Ezek alapján a kutatási kérdésünk: 

Hogyan működnek a különböző országokban az oktatási rendszerek?  

Beszélhetünk-e egységről az oktatási rendszerek tekintetében a matematikát oktató pedagógusok 

véleménye alapján?  

 

3. A vizsgálat témakörök 

A vizsgáltot egy kérdőíves, empirikus méréssel valósítottuk meg, amely egy saját fejlesztésű kérdőív 

volt.  Az adatfelvétel több lépcsőben valósult meg. Elsőként a magyar adatok kerültek felvételre majd 

kérdőív lefordítása történt meg a célországok anyanyelvére. A vizsgálatban kilenc ország vett részt, 

azonban jelen tanulmány alapján négy ország eredményeit mutatjuk be. A kérdőívet 6 főbb részre 

osztottuk, egy-egy témakör az online kérdőívfelvétel során különálló ablakban és blokkban jelent meg 

a kitöltő számára. A kérdőíves vizsgálat során a következő témakörökben tettünk fel kérdéseket (1. 

táblázat). 
1. táblázat: A kérdőíves vizsgálat során alkalmazott összehasonlító szempontok 

 

Mérőeszköz 

Nemzeti kontextus – Az oktatás irányítása 

Erőforrások – finanszírozás, gazdálkodás 

Tantervi kontextus – Az oktatás tartalma (matematika területen) 

Taneszközök – Oktatáshoz használt eszközök (matematika területen) 

Mérések – Hazai és nemzetközi mérések (matematika területe) 
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Továbbá a szakirodalmi feldolgozás és összehasonlítás az 1. táblázatban található összehasonlító 

szempontokat elemzi és mutatja be. 

 

4. Az oktatási rendszerek működése 

 

Az oktatás irányítása 

A 2. táblázat bemutatja az oktatási rendszereket irányító szerveket, így a minisztériumokat, 

amelyekhez az oktatáspolitikai döntések tartoznak, valamint a működtető hatóságokat. A táblázat alatt 

ezekre a működtető hatósági megfogalmazásokra hivatkozom. 

 
2. táblázat: Az oktatási rendszerek irányítása 

 

 Minisztérium megnevezése Működtető hatóság 

Horvátország Ministry of Science, Education and 

Sports 

Oktatási Ellenőrző szerv (prosvjetny inspekcija), 

Croatian School Institute 

Magyarország Ministry of Human Resources Klebelsberg Centre 

Szerbia Ministry of Education, Science and 

Technological Development 

Institute for Improvement of Education 

Szlovénia Ministry of Education, Science and 

Sport 

Councils of Experts Oktatási Igazgatóság 

*Minden esetben az European Commission – Eurydice tanulmányai alapján (2020) kerültek megnevezésre a 

szervezetek 

 

A 2. táblázatban látható, hogy a vizsgált országokban az oktatási rendszer vezetése kihez köthető. 

Minden vizsgált országban központilag történik az oktatás irányítása és a szervezése, amely mellett 

megjelenik a regionális és a helyi szint. 

A horvát oktatási rendszert központilag a Tudományos, Oktatási és Sportminisztérium irányítja, 

azonban egyéb állami szervek is részt vesznek a szabályozásában. Az oktatási ágazat négy ellenőrzési 

szintet foglal magába, így az országos szintet/államot, a közigazgatási szempontból autonóm regionális 

szervezeteket, továbbá helyi szervezeteket (települések és városok), valamint jogi- és 

magánszemélyeket (magukba foglalva az egyházakat és a vallási közösségeket). Állami szinten a 

minisztérium ellenőrzi az iskolarendszer működését, ő fogadja el a törvények végrehajtására vonatkozó 

rendeleteket, jóváhagyja iskolák létesítését a középfokú szintig, és dönt az egyes közigazgatási 

ügyekről. A minisztérium két bizottsága felügyeli az általános és középiskolák igazgatói teljesítményét. 

Az oktatási ellenőrző szerv (prosvjetny inspektcija) ellenőrzi az iskolák működésének jogszerűségét 

mind intézményi, mind egyéni szinten (igazgatók, tanárok és további alkalmazottak). A Horvát Iskolai 

Intézet felel az iskolai szintű pedagógiai felügyeletért, meghatározza és végrehajtatja az éves 

tanterveket, osztályokat és egyéb oktatási egységeket szervez, valamint megtervezi a tankönyvek, 

oktatási segédanyagok és egyéb média eszközök megfelelő felhasználását. Ezenkívül az Intézet 

felügyeli a pedagógiai és didaktikai-módszertani előírások betartását és végrehajtását, valamint a 

vizsgák és képesítések szabályszerűségét. Végül az adminisztratív ellenőrzést olyan regionális 

testületek gyakorolják, amelyek a körzetek felett illetékesek (OECD, 2015e; Palekčić és Zekanović, 

2007; Petak, 2019; Spajic-Vrkas, 2003). 

Magyarországon 2010 szeptembere óta az állami oktatás ágazati szintű irányítása és 

adminisztrációja az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) feladata, amely minisztérium olyan 

integrált tárca, amely több ágazatért felelős. Így az oktatás mellett az egészségügy, a társadalmi 

felzárkózás, a szociális, a család- és ifjúságügy, a kultúra és a sport irányításárért is. Az ágazati szintű 

irányítást, valamint a szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás nagyrészének irányítását az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (a foglalkoztatáspolitikai államtitkárság) felel. A két 

minisztérium közös felelősséggel tartozik az iskolai rendszeren belüli szakképzésért. Az oktatásért is 

felelős minisztérium törvényeket és kormányrendeleteket készít, politikai és stratégiai fejlesztéseket 

hajt végre, valamint miniszteri rendeletekkel szabályozza az intézmények működését. Ezek kötelezőek 

a fenntartók és az intézmények számára. Az állami fenntartású iskolák működtetése érdekében a 

kormány létrehozott egy nemzeti iskolafenntartó központot, így az új állami közoktatási intézmény 

karbantartása és működtetése két szintből áll. 2012-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
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(KLIK) részt vesz az ágazat irányításában, majd 2017-ben a KLIK jogutódjaként létrejön a Klebelsberg 

Központ. A Központ dönt a közoktatási intézmény pénzügyi irányítási kompetenciájáról, 

átszervezéséről, megszüntetéséről, az intézmény nevéről, költségvetéséről, a díjszabályokról, 

tandíjakról, szociális kedvezményekről. Törvényes feladatai során statisztikai adatokat gyűjt és elemez, 

és nemzeti szinten hozzájárul a szervezethez a területi közoktatás irányultságának 

meghatározásával. Végzi a finanszírozási források fejlesztésével, az EU-programok tervezésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja a pályázatok és a projekttevékenységek 

összehangolását az iskolai körzetek számára. Ez a szervezet biztosítja az iskolai körzetek karbantartási 

tevékenységeinek szakmai és stratégiai koordinációját (European Commission, 2020e; Halász, 2002; 

OFI, 2009).  

Szerbiában az oktatáspolitikában az Oktatási, Tudományos és Technológiai 

Fejlesztési Minisztérium rendelkezik a teljes felelősség kialakításával és bevezetésével. Az Országos 

Oktatási Tanács, amelyet a Parlament és a kormány nevez ki, támogatást nyújt az oktatás 

előmozdításához és fejlesztéséhez. A tanács nemzeti jelentőséggel bír, az oktatás és képzés fejlesztését 

tervezi, nyomon követi és koordinálja azt, valamint figyelemmel kíséri és összehangolja valamennyi 

szociális partner érdekeit és igényeit. Az Oktatási Fejlesztési Intézet a Szerb Köztársaság által 

létrehozott szerv, amelynek célja az oktatási rendszer minőségének és fejlesztésének nyomon követése, 

biztosítása és javítása, fejlesztési, tanácsadói, kutatási és egyéb szakértői tevékenységek végzése 

céljából a térségben az óvodai, általános és középiskolai oktatás szintjén. Az általános oktatási politikát 

szintén központilag határozzák meg. Ezek magukban foglalják az oktatási rendszer alapstratégiáit, az 

oktatási jogszabályokat, a tantervi programok és tankönyvek alapját, az éves költségvetést, a külső 

értékelési eljárásokat, a pedagógiai felügyeletet, az oktatási infrastruktúra kritériumait (European 

Commission, 2016, 2020g; Lakeberg, 2008; OECD, 2013b; Spasenović et al., 2007).  

Szlovéniában az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium közvetlenül felelős az oktatás minden 

szintjére vonatkozó rendeletek kidolgozásáért, értékeléséért, elemzéséért és végrehajtásáért. A 

minisztérium végrehajtja az oktatási politikát, valamint nemzeti szabályokat és programokat készít 

konzultációs testületekkel együttműködve. Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztériumon belül 

külön igazgatósággal rendelkezik minden oktatási szint és típus. Felügyelik az oktatási programokat, 

kidolgozzák és végrehajtják a saját területükre vonatkozó rendeleteket, és kidolgozzák a nemzeti 

oktatásipolitikát. A minisztérium szoros együttműködésben dolgozik az Általános Oktatási Szakértői 

Tanáccsal, amely többek között meghatározza az általános iskola ütemterveit és tantárgyait, jóváhagyja 

az általános oktatási programokban használt tankönyveket és ellenőrzi a magániskolák oktatási 

programjainak oktatási színvonalának egyenértékűségét. Az iskolai tanácsok az egyes állami iskolák 

igazgatási szervei, amelynek tagjai a szülők, a tanárok, az alapító és a helyi hatóságok képviselői. A 

tanács megbízatása négy év. Legfontosabb feladatai közé tartozik az iskola igazgatójának kinevezése 

és felmentése, az éves terv megerősítése és a döntések meghozatala a tanulók, a szülők és a  

személyzet panaszaival kapcsolatban (European Commission, 2020i; Lajh és Štremfel, 2010; OECD,  

2016b,e; 2018) 

 

Erőforrások 

A finanszírozás és az erőforrások tekintetében a térségben különbségek figyelhetők meg. Szlovénia 

jól működő piacgazdasággal rendelkezik, azonban Horvátország, Magyarország és Szerbiában egy 

gyengébb gazdasági helyzetet lehet látni. Ha a finanszírozást és a fenntartó kapcsolatát vizsgáljuk, akkor 

három csoport lehet alakítani (3. táblázat), ahol az első csoportnál az állami oktatási szervezést és 

működtetést együttesen végzi az állam és a helyi/regionális önkormányzatok, közösségek, azonban 

egyidejűleg az oktatás finanszírozása továbbra is állami költségeken valósul meg. A második 

csoportban szintén együttes szervezés történik az oktatásban, azonban a finanszírozása már vegyes 

módszerrel történik, azaz az állami források mellett megjelennek a helyi önkormányzatok oktatási 

költségkiadásai. A harmadik csoportba, ahol Magyarország helyezkedik el állami, központi szervezés 

mellett vegyes finanszírozással épül fel az oktatási rendszer (European Commission, 2016; IBE, 2011; 

Madaras, 2015; Petak, 2019; Plut-Pregelj, 2015). 
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3. táblázat: Fenntartó és finanszírozás szerinti csoportosítás a vizsgált térségben 

 

állami és helyi szervezés + állami 

finanszírozás 

állami és helyi szervezés + vegyes 

finanszírozás 

állami szervezés + vegyes 

finanszírozás 

Horvátország Szerbia Magyarország 

 Szlovénia  

 

Tantervek 

A vizsgált oktatási rendszerek sok mindenben hasonlóak, azonban kisebb mértékű eltérések 

megfigyelhetők a szabályozásban és a tantervekben is. Minden országban központi irányítással 

működik az oktatási rendszer szabályozása, azonban az alsóbb szinteken eltérések figyelhetők meg, 

mint pl. a centralizáltág mértékében és az iskolák szabad mozgásának mértékében. A tanterv 

tekintetében mind a négy ország rendelkezik nemzeti alaptantervvel, amelyet központi szinten 

határoznak meg és helyi/ iskolai tantervvel, amelyet az intézmények maguk határoznak meg. Középső 

szinten, az oktatási programcsomagok/kerettantervek szintjén figyelhető meg eltérés, a legtöbb ország 

rendelkezik vele. Magyarországon a legalsó tantervi szinten a helyi pólus áll, amelyben az intézmények 

határozzák meg az iskola tantervét, írják elő az óraszámokat és az óratervet szoros együttműködésben 

a NAT-tal és a kerettantervvel. Szerbiában a helyi tanterv végrehajtása során a tanároknak bizonyos 

mértékű rugalmasságuk van, pl. bizonyos tantárgyak esetében előírják számukra, hogy ezen a 

tantárgyon belül mennyi órát kell az adott témakörre szánniuk, más esetben a tanárok dönthetik el ennek 

az óraszámnak a mértékét. Horvátországban az iskolai tantervek az intézményi alkalmazottakkal, a 

diákokkal, a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve készülnek. Az iskolai tanterv magában 

foglalja a nem kötelező tárgyakat, modulokat és egyéb oktatási programokat is. Szlovéniában az 

intézmények szabadon választhatják meg a legmegfelelőbb oktatási módszereket és az iskolák a 

tanárokkal együtt határozzák meg a tananyag tényleges tartalmát (Báthory, 2000; Bazic, 2011; Chlon-

Dominczak, 2017; Czech Eurydice Unit, 2017; Dudok, 2018; Falus, 2009; IBE, 2011; Kaposi, 2012; 

Kovacevic, 2018; Molnár, 2013; Mullis et al., 2016; OECD, 2016, 2017b; Republic of Croatia Ministry 

of Science, Education and Sports, 2010; Rica Popa és Bucur, 2016;). 

 
4. táblázat: Tantervi szintek a vizsgált térség országaiban 

 

 Nemzeti – 

központi tanterv 

Oktatási programcsomag – 

kerettanterv 

Helyi – iskolai 

tanterv 

Horvátország X X X 

Magyarország X X X 

Szerbia X - X 

Szlovénia X - X 

 

Óraszámok tekintetében meghatározott heti matematika óraszámban kismértékű különbségek 

láthatóak, azonban heti matematika óraszámban egyedül Magyarország rendelkezik kevesebb 

óraszámmal, amely különbségből fakadhat teljesítménybeli eltérés, hiszen más mennyiségű óraszám jut 

egy adott tananyag átadására és elsajátítására.  A matematika tanterv során a témakörök és a tartalom 

megegyezett minden országban, egyedül Románia esetében „hiányzik” egy kisebb témakör, ami szintén 

eredményezheti, hogy egy nemzetközi teszten nehezebb adott típusú feladatot számukra megoldani, 

ennek a begyakorlása, ismétlése nélkül (OECD, 2019b).  

 

Taneszközök 

A tanterveken túl fontos szabályozó eszköznek számítanak a tankönyvek és a különböző oktatási 

eszközök. A nemzetközi mérések és korábbi kutatások alapján a megfelelő eszközök pozitívan 

befolyásolják a tanulók eredményeit a teszteken. Megállapítható, hogy a vizsgált térségben eltérő, hogy 

melyik országban milyen eszközöket használnak és az is, hogy azt ki és milyen módon határozza meg. 

Az oktatás szempontjából centralizáltnak nevezhető országokban az eszközöket az oktatásirányítás írja 

elő és határozza meg azoknak a lehetőségeit, míg a decentralizáltabb rendszereknél szabadabb az 

eszközválasztás lehetősége. Ezek alapján elmondható, hogy központilag határozzák meg a választás 

lehetőségét, azonban egyes rendszerekben széles választási lehetősége van a pedagógusoknak, amely 
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nem feltétlenül jelenti, hogy különböző eszközöket használnak, de a választás lehetőségét megteremtik 

számukra (Jürges et al., 2005; OECD, 2019b; Van de Werfhorst és Mijs, 2010). 

 

Mérések  

Azonos a vizsgált országokban, hogy részt vesznek nemzetközi vizsgálatokon, így a PISA mérésen, 

valamint a TIMSS méréseken, de eltérő, hogy melyik ország melyik évfolyamon és melyik évben vesz 

részt a teszten. Fontos szempont a térség országai számára, hogy a mérés megbízható legyen és állandó 

időközönként kerüljön megrendezésre. Minden ország rendelkezik nemzeti értékelő vizsgával, minden 

országban működik belső értékelési rendszer. A térség országai fontosnak tartják a matematika területen 

végzett országos szintű felmérést és értékelést, ezek folyamatos vizsgálatára nagy figyelmet fordítanak 

(Eurydice, n.d.; IBE, 2011; Mullis et al., 2016). 

Az országos, illetve belső értékelések tekintetében kettő csoportot lehet létrehozni. Az első csoportba 

azok az országok kerülnek, ahol az alapfokú oktatás szintjén csak belső, intézményi értékelés történik: 

Horvátország. A másik csoportot azok az országok alkotják, ahol megjelenik az országos szintű 

értékelés, amelyet külső intézmény végez központilag, így a diákok és az intézmények országos szinten 

egymással összehasonlíthatóvá válnak (OECD, 2016b). 

A korábbi kutatások alapján, valamint a tényezőket vizsgálva megállapítható, hogy a tantervek és 

oktatási programok, a taneszközök megléte és a pedagógusképzés meghatározza jelentős mértékben az 

oktatási rendszer működését, fontos elemei annak. Az eredményességet kismértékben előre jelzik a 

következetesség elvére építve (Eurydice, n.d.). 

 

5. Minta 

A kutatásban tantárgyspecifikusan a matematikát oktató tanárok nézőpontját vizsgáltuk. Olyan 

pedagógusok kitöltését kértük, akik 13-15 éves korosztályban tanítják a matematika tantárgyat. Minden 

olyan típusú iskolában oktató pedagógusok kitöltését kértük, akik oktatnak ebben az évfolyamban. Az 

online felületen a kérdőívet a négy országból (Horvátország, Magyarország, Szerbia, Szlovénia) 

összesen 835 fő töltötte ki, közülük 637 fő volt, aki Magyaroroszágon dolgozó matematikát oktató 

pedagógus. A kitöltők között szerepelt olyan is, aki 3 éve van a pályán és olyan is, aki 40 éve. A minta 

elemszámát, az átlagéletkort és a szórást az 5. táblázat mutatja be. 

 
5. táblázat: A vizsgált minta 

 

 Elemszám Átlagéletkor Szórás 

Horvátország 84 42,05 9,76 

Magyarország 637 50,73 8,52 

Szerbia 54 45,28 10,56 

Szlovénia 60 44,27 9,91 

 

6. Eredmények 

 

Az oktatás irányítása 

A vizsgált térségben a kérdőívet kitöltő matematikát oktató pedagógusok úgy gondolják, hogy az 

oktatásirányítás működés módja centralizált, illetve néhány kitöltő szerint az irányítás egyfajta 

átmenetet mutat a centralizált és a decentralizált rendszer között. A kérdés során a pedagógusok 

szubjektív érzetét vizsgálom, nem kaptak meghatározást, hogy mit jelent a centralizált vagy a 

decentralizált oktatási rendszer. Az eredményeket az 1. ábra mutatja be. Látható, hogy a résztvevők 

közül a szlovéniai kitöltőknél fordul elő a legnagyobb számban a decentralizáltságra vonatkozó 

megjelölés. A vizsgálati eredmény összhangban van a feltárt dokumentumelemzés eredményeivel, 

amely alapján az országok oktatási rendszerének irányítása központosított.  
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1. ábra: Az oktatási rendszer centralizáltsága a matematika tanárok véleménye alapján (N=835) (fő) 

 

Országonként vizsgálva szignifikáns különbség fedezhető fel az országos szintű érdekérvényesítés 

és véleménynyilvánítás, és a helyi szintű érdekérvényesítés és véleménynyilvánítás között (6. táblázat). 

A kitöltő pedagógusok úgy gondolják, hogy nemzeti szinten szignifikánsan kevésbé tudják 

véleményüket érvényesíteni, mint helyi szinten (t(834)=-33,480 p<0,001). A magyar minta esetében 

átlagokat tekintve szignifikáns különbség fedezhető fel a nemzeti szintű érdekérvényesítés és a helyi 

szintű érdekérvényesítés között. Ugyanis a tanárok úgy gondolják, hogy nemzeti szinten szignifikánsan 

kevésbé tudják véleményüket érvényesíteni, mint helyi szinten. Ez a szignifikáns eredmény mutatkozik 

meg Szlovénia, valamint Szerbia esetében. A páros-mintás t-próba mutatóit, az egyes országok 

átlageredményeit és a hozzá tartozó szórásokat mind az országos, mind a helyi szintű döntéshozatal 

esetében a 6. táblázat mutatja be. 

 
6. táblázat: Érdekérvényesítés országos- és helyi szinten a vizsgált térségben (páros t-próba) 

 

 Országos szintű érdek-

érvényesítés (M) 

Szórás 

(SD) 

Helyi szintű érdek-

érvényesítés (M) 

Szórás 

(SD) 

t p 

Horvátország 2,43 0,935 2,57 1,205 n.sz. p=0,181* 

Magyarország 1,55 0,7 3,25 1,143 -36,906 <0,001 

Szerbia 1,72 0,564 2,61 1,123 -6,174 <0,001 

Szlovénia 1,73 0,578 2,8 1,286 -6,626 <0,001 

*n.sz. = nem szignifikáns 

 

Tantervek 

A vélemény- és az érdekérvényesítés mellett a tantervi kérdésekről is hasonlóan vélekednek a 

matematikát oktató pedagógusok. A kitöltők úgy érzik, hogy kevesebb esélyük van a nemzeti tantervi 

változtatásokba való beleszólásra, mint a helyi tanterv esetében (t(834=-28,989 p<0,001). Ez az 

eredmény az országok szintjén való lebontást követően megfigyelhető Magyarországnál és Szerbiánál. 

A páros-mintás t próba mutatóit és a nemzeti és a helyi szintű tanterv esetében való érdekérvényesítés 

átlagait és a hozzátartozó szórást a 7. táblázat mutatja be.  

 
7. táblázat: Nemzeti és helyi szintű tantervek alakítása során történő érdekérvényesítés (páros t-próba) 

 

 Nemzeti szintű tanterv 

esetén (M) 

Szórás 

(SD) 

Helyi szintű 

tanterv esetén (M) 

Szórás 

(SD) 

t p 

Horvátország 2,55 0,884 2,57 1,32 n.sz. p=0,844 

Magyarország 1,52 0,743 3,15 1,136 -36,906 1,52 

Szerbia 1,56 0,604 2,50 1,023 -7,546 1,56 

Szlovénia 2,20 0,659 2,07 1,006 n.sz. p=0,419 

*n.sz. = nem szignifikáns 
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Összességében elmondható, hogy a válaszadó matematika tanárok úgy érzik, hogy kevésbé tudják 

az érdekeiket érvényesíteni, azonban lehetőségét látják annak, hogy a helyi szintű tantervbe azok a 

változtatások is bekerülhessenek, amelyeket ők javasolnak. Ezek okozhatják a pedagógusok pozitívabb 

hozzáállását az oktatáshoz, hatással lehetnek a tanítási tartalmakra, valamint a választott módszerekre, 

a különbségeket az oktatáspolitikai kommunikáció módjainál kell keresni. 

 

Taneszközök 

A pedagógusokat megkérdeztük, hogy tanóráikon milyen gyakran használják az adott 

taneszközöket, segédeszközöket, majd értékeléseik alapján sorba rendeztem azokat. Egy 5 fokú skálán 

kellett jelezniük, ahol az 1-es a „nagyon ritkán” az 5-ös pedig a „nagyon gyakran” értéket kapta. 

A három környező ország (Horvátország, Szerbia, Szlovénia) pedagógusai elsősorban a saját 

jegyzeteiket (M=4,05 SD=1,183) és a tankönyvet, munkafüzetet (M=4,05 SD=0,991 használják, ezt 

követik a digitális módszerek, lehetőségek alkalmazása (M=3,44 SD=1,155), majd a szakkönyvek 

(M=2,82 SD=1,182) találhatók az utolsó helyen a használat gyakoriságát tekintve. A segédeszközök 

használati átlagpontszámai között ismételt méréses varianciaanalízis segítségével szignifikáns 

különbség mutatható ki (F(2,567;505,705)=75,819 MSE=80,411 p<0,001).  

Hasonló eredmény figyelhető meg a magyar mintán is. A sorrend a következő módon alakult: 1. 

saját jegyzet (M=4,03 SD=1,077), 2. tankönyv (M=3,89 SD=1,215), 3. digitális módszerek (M=3,20 

SD=1,151), 4. szakkönyvek (M=2,77 SD=1,205). Tehát az eredmények alapján a tanárok tanóráikon 

inkább saját jegyzeteiket használják, szemben a tankönyvvel és a digitális módszerekkel. A 

segédeszközök használati átlagpontszámai között minden esetben ismételt méréses varianciaanalízis 

segítségével szignifikáns különbség mutatható ki (F(2,870;1825,336)=184,962, p<0,001). Az 

eredmények alapján a tanárok használják a tankönyveket, de nem ez az elsődleges forrásuk a tanítás 

során. A nemzetközi és a magyar minta eredményeit a 2. ábra mutatja be. 

 

 
 

2. ábra: A tanárok vélekedése a taneszközök, segédeszközök használatának gyakoriságáról a mindennapi 

matematikaórákon a magyar minta (N=637) és a nemzetközi minta (N=198) esetében.  

A szóródási mutató az átlag standard hibája. 
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A kitöltő pedagógusokat megkértük, hogy értékeljék egy 5-fokú skálán a taneszközök választékát 

országos szinten, majd megnéztem, hogy ezek mennyire térnek el a magyar eredményektől. A taneszköz 

választék mentén egyszempontos varianciaanalízis alapján szignifikáns eltérés van az országok között 

a kitöltők értékelései alapján (F(3,831)=54,061 MSE=56,820 p<0,001). Post hoc teszt elvégzése után 

(Dunnett T3) kiderült, hogy a magyar (M=2,52 SD=1,078) és a szerb (M=2,33 SD=0,673) megítéléstől, 

a szlovén (M=3,73 SD=0,861) és a horvátországi matematika tanárok (M=3,67 SD=0,896) megítélése 

tér el szignifikáns mértékben. Az eredmények alapján látható, hogy két csoportra bonthatók az 

országok, magyar-szerb és horvát-szlovén csoportosítás alakítható ki, ahol a horvát-szlovén csoport 

pedagógusai magasabb szinten ítélik meg a taneszközök választékát.  

 
310. ábra: Taneszközök választékának megítélése országos szinten (N=835).  

A szóródási mutató az átlag standard hibája. 

 

A tankönyv választás esetében a válaszadók a következőkről számolnak be. A horvátországi 

matematika tanárok szerint 40,5 % választhat szabadon tankönyvet, és 57,1 % egy adott listából kell, 

hogy válasszon, 2,4 % nyilatkozott úgy, hogy az állam előre meghatározza, melyik tankönyvet 

használhatják. A Szerbiában kitöltő matematika tanárok úgy nyilatkoztak, hogy a 22,2 % szabadon 

választhat tankönyvet, 72,2 % egy adott listából választhat és 5,6 % szerint előre meg van határozva, 

hogy melyik tankönyvet használhatják. Szlovéniában a kitöltő matematika tanárok 33,3 %-a 

nyilatkozott úgy, hogy szabadon választhat tankönyvet, és 66,7 % pedig úgy, hogy egy előre megadott 

listából kell választania. Magyarországon a kitöltők 96,4 %-a szerint van egy az állam által előre 

meghatározott lista, amelyről tankönyvet lehet választani. Csupán 3,6 %-nak van lehetősége szabad 

tankönyvválasztásra (ez minden esetben nem állami fenntartású intézményeknél fordult elő). 

 

Személyi erőforrások 

Ezt követően megkérdeztük a kitöltőket, hogy az előírt tananyag mennyisége és a tanórák száma 

egyensúlyban van-e egymással. A következő eredmények voltak tapasztalhatók: Szerbia esetében a 

tanárok többsége szerint nincs egyensúlyban a tananyag mennyisége a tanórák számával. Szlovéniában 

megfelelőnek találják az egyensúlyt, Horvátországban pedig megoszlanak a vélemények. A hazai 

mintán a megkérdezettek többségi válaszai alapján (81,8 %, 482 fő) a matematikából előírt tananyag 

mennyisége és a tanórák száma nincs egyensúlyban az általános iskola 8. évfolyamán. 107 fő szerint ez 

az egyensúly megfelelő (16,8 %). 48 fő ezt a kérdést nem tudta megítélni. Ezeket az eredmények a 4. 

ábra mutatja be.  
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4. ábra: A matematikát oktató pedagógusok vélekedése a tananyag mennyisége  

és a tanórák számának egyensúlyáról (N=835) 

 

Az oktatási erőforrások és a tanterv mellett a személyi erőforrásokra és a személyes megítélésre is 

rákérdeztünk. A tanároknak 4-fokú skálán kellett megítélniük milyen szintű a leterheltségük, például 

mennyire érzik soknak a tanítási órák mennyiségét. Az eredmények azt mutatják egyszempontos 

varianciaanalízis elvégzése után, hogy szignifikáns különbség van a leterheltség megítélésében az 

országok között (F(3,826)=113,027 MSE=100,403 p<0,001). Post hoc tesz (Dunnett T3) elvégzése után 

kiderül, hogy Magyarországtól (M=3,17 SD=0,976) az összes ország alacsonyabb szinten ítéli meg a 

kérdést, tehát a kutatásban résztvevő többi ország szignifikánsan kevésbé ítéli megterhelőnek a tanítási 

órák számát. Szignifikánsan a legkevésbé leterheltnek a szlovén (M=1,53 SD=0,724) pedagógusok 

érzik magukat. Az eredményeket az 5. ábra mutatja be. 

 

 
 

5. ábra: Válaszok az: „Úgy érzem, hogy túl sok tanítási órám van.” állításra. (N=835).  

A szóródási mutató az átlag standard hibája. 

 

Mérések 

A tanárok a PISA, a TIMSS és az országos méréseken is részt vesznek, ezek pedig kapcsolatba 

hozhatók a matematikával. A kutatásban résztvevő, matematikát oktató pedagógusok válaszai alapján 

elemeztem, hogy az értékelés során mennyire veszik figyelembe a különböző tesztek eredményeit. Az 

eredmények alapján látható, hogy a matematika tanárok az év végi értékeléskor nem veszik figyelembe 

a tesztek eredményeit, de az oktatási folyamatba beépítik azokat. A kitöltő magyar matematika 
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tanárokat és a vizsgált térség országaiban dolgozó pedagógusokat is egy 5 fokú Likert-skálán kérdeztük 

arról, hogyan vélekednek a hazai és a nemzetközi mérések fontosságáról, illetve hasznosságáról, 

valamint arról, hogy azt beépítik-e a tanulók eredményességének értékelésébe a mindennapi tanításuk 

során. A nemzetközi mérésekre vonatkozó kérdések Cronbach alfa mutatója 0,847 és az országos 

mérésekre vonatkozó kérdések Cronbach alfa mutatója 0,711. 

 A vizsgált térség pedagógusainak válaszai alapján elmondható (8. táblázat), hogy fontosnak érzik a 

nemzetközi méréseken való részvételt (M=3,92 SD=1,096), de ezzel szemben előnyben részesítik az 

országos méréseket (M=4,02 SD=1,032). Páros mintás t-próba alapján szignifikánsan többet 

gyakorolják az országos mérések (M=3,43 SD=1,233) feladatait, mint a nemzetközi (M=2,93 SD= 1,15) 

mérésekét (t(834)=-10,842 p<0,001). Ez a szignifikancia fakadhat abból, hogy a PISA felmérés egy 

reprezentatív mintán történik, így ebben a mérésben nem minden 15 éves diák vesz részt, valamint nem 

minden pedagógus találkozik ezzel a méréssel. Továbbá pl. Magyarország esetében meg kell említeni, 

hogy az Országos kompetenciamérés (OKM) feladatait közzéteszik, míg a PISA mérés feladatait nem 

ismertetik, csak néhány típusfeladatot tesznek közzé, így azt se hazánkban, se más országokban nem 

tudják teljes mértékig megismerni. Azonban az átlagpontszámok azt is mutatják, hogy a résztvevő 

matematikát oktatók kismértékben veszik figyelembe az év végi értékelés során az országos mérések 

eredményeit (M=2,39 SD=1,268). A tesztek feladatai nem tantárgyi tudást mérnek, hanem az elsajátított 

ismeretek alkalmazásának mértékét a mindennapi életben (Oktatási Hivatal, 2019). Így amikor a 

pedagógusok figyelembe veszik ezeket az eredményeket a tanévvégi értékelésnél, akkor nem a diákok 

tárgyi tudását értékelik. 

 
8. táblázat: Nemzetközi és országos méréseken való részvétel  

a vizsgált országokban együttesen vizsgálva (N=835) 

 

Kérdés Átlag Szórás 

Fontosnak érzem, hogy az országunk részt vegyen nemzetközi 

méréseken. 

3,92 1,09 

Figyelemmel kísérem a nemzetközi mérések feladatait. 2,92 1,18 

Fontosnak gondolom, hogy a nemzetközi mérések típusfeladatait 

gyakoroljuk. 

2,93 1,15 

Figyelemmel kísérem a nemzetközi mérések eredményeit. 2,97 1,19 

Fontos, hogy legyen egy országnak nemzetileg/országosan kidolgozott 

mérése. 

4,02 1,03 

A diákokkal átvesszük a korábbi országos mérések feladatait. 3,62 1,29 

Fontosnak gondolom, hogy az országos mérések feladattípusait 

begyakoroljuk. 

3,44 1,23 

Fontos, hogy a tanév végi értékelésnél az országos teszten elért 

eredményeket figyelembe vegyem a diákoknál. 

2,39 1,27 

 

Független-mintás t-próba alapján szignifikáns különbség található a két iskolafokozat között is 

(ISCED2 és ISCED3). Ugyanis az alapfokú oktatásban tanítók szignifikánsan többet gyakorolják a 

tesztek típusfeladatait (t(312,961)=6,299 p<0,001) és a korábbi mérések feladatait is szignifikánsan 

gyakrabban átveszik (t(300,860)=7,623 p<0,001), mint a középiskolában tanítók. 

 

7. Adatfelvétel óta bekövetkezett változások 

Az adatfelvétel 2019-2020-ban valósult meg, így a közelmúlt eseményei még nem befolyásolták az 

eredményeket, vagyis a válaszadók gondolkodását, véleményét. Azonban fontos, hogy láthatóvá 

váljanak és megemlítsük az elmúlt 3-4 év legfőbb változásait, amelyek akár változásokat is 

eredményezhetnek az oktatási rendszerek felmenő rendszerben való bevezetésében, illetve a 

pedagógusok gondolkodásában, hozzáállásában. 

 

Horvátország 

Horvátországban az oktatási rendszer fejlesztését, nyomon követését és értékelését külön 

intézményekre bízták annak érdekében, hogy a rendszer irányítása és a felelősségvállalás a különböző 

minisztériumok között megosztódjon, így a területtel foglalkozik többek között a rendszerfejlesztési 

stratégiával megbízott állami szerv, valamint független intézmények is, amelyek feladata többek között 
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az elfogadott oktatáspolitika végrehajtásának szakmai és adminisztratív támogatása (European 

Commission, 2019). 

A legfontosabb sajátosságok között szerepel Horvátországnál, hogy 2018-ban még mindig nem 

működött egy szisztematikus ellenőrzési rendszer, amely a lemorzsolódást vizsgálta volna az ország 

összes iskolájában. Az ECRI (European Commission Against Racism and Intolerance) 2018-ban 

közzétett jelentésében javasolt egy ilyen mechanizmus kidolgozására épülő rendszert az általános és 

középiskolák szintjén, annak érdekében, hogy biztosítsák minden gyermek iskolába járását és 

csökkentsék a lemorzsolódás kockázatát (Council of Europe, 2018; Lecheval et al., 2021). Az országos 

ellenőrzési és tesztelési modell kidolgozásával foglalkozó bizottság 2018-ban dolgozta ki a "Nemzeti 

tesztelési rendszer modellje" című dokumentumot, amely a nemzeti tesztelés teljes körű bevezetésének 

keretdokumentuma a horvátországi oktatási rendszerben. A dokumentum iránymutatásokat határoz 

meg a politikai döntéshozók és a kulcsfontosságú érdekelt felek számára arra vonatkozóan, hogy miként 

használhatók fel az országos tesztelés mutatói és eredményei annak érdekében, hogy az ország 

valamennyi oktatási intézményének értékelése és fejlesztése megtörténjen (European Commission, 

2019; Lecheval et al., 2021).  

A folyamatos fejlesztések és ellenőrzések mellett sem tudták Horvátországban az oktatáshoz való 

egyenlőséget 2018-ban biztosítani mindenki számára, a TALIS 2018-as horvátországi nemzeti jelentése 

szerint az iskolaigazgatók arról számoltak be, hogy Horvátországban az általános és középiskolák közel 

harmada nem rendelkezik elegendő területi kapacitással a rendszeres tanítás lebonyolításához (OECD, 

2019a). A The Human Capital Index (2018) jelentése kimutatta, hogy az alacsony társadalmi státuszú 

családokból származó horvátországi gyermekek sokkal kisebb eséllyel jutnak egyenlő esélyekkel 

minőségi oktatáshoz Horvátországban, mind az iskolában töltött évek száma, mind pedig az eközben 

megszerzett oktatás minősége tekintetében (World Bank, 2018). Ezek feloldására 2018-ban a kormány 

új ösztöndíjrendszert dolgozott ki, amely magában foglalja az alacsony státuszú diákok ösztöndíját - a 

2019/2020-as tanévben az ösztöndíjak száma megnőtt (Lecheval et al., 2021).  

Horvátországban a digitalizáció érdekében az összes tantervi dokumentumot teljes körűen 

elektronikusan közzétették, a folyamat 2018-ban fejeződött be, amikor elfogadták az új oktatási 

törvényt, ekkor váltak az oktatási törvény részévé a különböző tantervi dokumentumok. A tantervi 

dokumentumok végleges változata 2018-ban jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A nemzeti tantervi 

keretrendszer jelenleg is folyamatban van Horvátországban. A tantervi reformot a 2018/2019-es 

tanévben 74 iskolában kísérleti jelleggel bevezették, a teljes körű bevezetést a 2019/2020-as évtől 

fokozatosan hajtották végre valamennyi általános és középiskolában. A szoros ütemterv miatt a teljes 

körű végrehajtás előkészületei, a kísérleti szakasz értékelésével párhuzamosan zajlottak, és a kísérleti 

szakasz értékelése alapján készülnek (European Commission, 2020j; Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja, 2019).  

A reformok új eszközigényekkel rendelkeztek, ezek biztosítását a tanévben kezdték az intézmények 

rendelkezésére bocsájtani. Ezen túl szükséges volt a tanárok továbbképzése a reformok következtében. 

Képzési és segédanyagokat dolgoztak ki, hogy segítsék a tanárokat az új elemek, például a tanulási 

eredmények, a különböző típusú értékelések és a transzverzális témák tanításának bevezetésében, 

valamint az új informatikai eszközök lehető legjobb kihasználásában. Minden tantárgyhoz virtuális 

órákat kínálnak, amelyeken a tanároknak legfeljebb heti 4 órában kell részt venniük. A részvétel nem 

kötelező, de sok tanár részt vett rajtuk. A cél az volt, hogy a következő tanévre minden általános és 

középiskolai tanár elvégezze a képzést (Lecheval et al., 2021).  

 

Magyarország 

Magyarországon a Nemzeti alaptanterv olyan tantervi keretrendszer, amely a magyar közoktatás 

legmagasabb szintű tartalmi szabályozását jelenti. Először 1989-ben fogalmazták meg, és azóta jelentős 

változásokon ment keresztül mind tartalmi, mind szemléletbeli szempontból, a tanulmányban a 2012-

es szabályzatot vettük alapul. A legutolsó módosításokat 2020-ban léptették hatályba, amelyek több 

szinten érintették az oktatási rendszer működését, azonban ezek hatása csak a későbbiekben lesz látható 

(Magyar Közlöny, 2020). Magyarországon a nemzeti közoktatási törvény garantálja a szabad 

iskolaválasztást minden tanuló számára. A szülők szabadon választhatnak óvodát, iskolát, kollégiumot 

a gyermek képességeinek, készségeinek és érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti 

meggyőződése és nemzetisége alapján. Azonban az új módosítás értelmében az otthoni oktatásra 

vonatkozó szabályok megváltoztak, ezek alapján, 2020/2021-es tanévtől az úgynevezett magántanulói 
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státusz helyébe az egyéni munkaterv lépett. A változás egyik oka, hogy megakadályozzák azt a 

gyakorlatot, hogy az oktatási intézmények a "problémás" gyerekeket/tanulókat szegregált pályára 

szorítsák, azonban ez a nem csak előnyt, hanem hátrányt is okozhat (Lénárt és EASNIE, 2021). 

Újdonság továbbá az alaptantervben meghatározott digitális kompetenciához kapcsolódó célkitűzések, 

amelyeket azonban csak akkor lehet elérni, ha például az iskolák rendelkeznek elegendő erőforrással 

digitális eszközeik beszerzéséhez, karbantartásához és cseréjéhez, a tanárok pedig folyamatos szakmai 

fejlődésben részesülnek (OECD, 2021b). Továbbá csökkent a szülők szabadsága abban, hogy késést 

kérjenek az iskolakezdéssel kapcsolatban, azaz megváltoztak a gyermekek általános iskolába történő 

beíratásának szabályai. A változás nagyszabású kritikát kapott a szülők, pszichológusok, 

óvodapedagógusok és szakmai szervezetek részéről, akik arra figyelmeztetnek, hogy hosszú távon 

negatív hatást gyakorolnak az éretlen gyermekek oktatási eredményeire (OECD, 2021b). A 

várakozásokkal ellentétben a tanulási és tanítási terhek nem csökkentek. Néhány tantárgyban némileg 

csökken az órák száma, de az oktatandó tartalom mennyiségét nem módosították. A változtatásokat 

felmenő rendszerben vezetik be az iskolákban (OECD, 2021b). 

Magyarországon az ellenőrzés jelenleg is folyamatos, 2013-ban vezették be az iskolák irányítására 

és az oktatás ellenőrzésére és értékelésére szolgáló országos ellenőrzési rendszert. A külső értékelést az 

Oktatási Hivatal végzi a közoktatás minden szintjén. Az intézmények külső és belső értékelése is fontos 

a minőségfejlesztési folyamat során, mivel mind a kéttípusú értékelés a tanulók szabványosított 

teszteken elért eredményeire is támaszkodik (pl. Országos kompetenciamérés, PISA mérés) (Lénárt és 

EASNIE, 2021; OECD, 2021b). Továbbá az ellenőrzésekre támaszkodva az iskolai lemorzsolódás ellen 

kidolgoztak Magyarországon egy olyan stratégiát, amelynek fő célja, elősegítse a mindenki számára a 

minőségi és inkluzív általános oktatáshoz való hozzáférést, valamint javítsa az oktatási rendszer és a 

képesítési szintek minőségét, hatékonyságát és eredményességét. A stratégia olyan átfogó 

megközelítést alkalmaz, amely az évtized végére 10%-ra csökkentené a képesítés nélkül érettségizők 

arányát. Különösen a szociálisan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű - köztük a roma – 

diákokra koncentrál (Lénárt és EASNIE, 2021; Magyar Közlöny, 2020). 

 

Szerbia 

Szerbiában az oktatási rendszer alapjairól szóló törvényt gyakran idézik "az egyik legátfogóbb 

oktatási törvényként". Első, 2009-es elfogadása óta többször módosították, és a Parlament 2017-ben 

fogadta el az új változatát, amelyet 2018-ban, 2019-ben és legutóbb 2020-ban módosított. A szerbiai 

oktatási rendszer kulcsfontosságú alapelvei e tekintetben a következők: egyenlő és elérhető jog az 

oktatáshoz a társadalmi igazságosság és a megkülönböztetés nélküli esélyegyenlőség elve alapján 

(Donnelly és EASNIE, 2021; Eurydice, 2020). 

A tanítás az oktatási rendszer egyik legfontosabb tényezője, és jelentősen alakíthatja a diákok 

tanulását. AZ OECD tanulmány alapján a Nyugat-Balkánon a tanítási gyakorlat nagyrészt 

hagyományos (pl. előadást tart az egész osztály előtt), és a nemzetközi összehasonlítási alapokhoz 

képest kevesebb hangsúlyt fektet az egyénre szabott oktatásra (amely gyakran a tanulók jobb 

eredményeivel jár együtt). Ezek a körülmények is hozzájárulhatnak a tanulásban tapasztalható 

egyenlőtlenségekhez, mivel a tanárok nem feltétlenül úgy oktatják a különböző hátterű diákokat, hogy 

az a legjobban segítse őket a tanulásban. A helyzet javítása érdekében többek között Szerbia oktatási 

rendszerére olyan tanári standardokat dolgoztak ki, amelyek meghatározzák, hogy a tanároknak hogyan 

kell tanítaniuk. Ha ezeket a standardokat a szakmai előmenetel és a szakmai fejlődés meghatározásához 

használják, az még inkább ösztönözheti a tanárokat arra, hogy a kívánt gyakorlatokat alkalmazzák az 

osztálytermeikben. Az OECD- és EU-országok tanáraihoz hasonlóan a nyugat-balkáni országok 

tanárainak többsége is teljes körű képesítéssel rendelkezik, bár kevesebben rendelkeznek 

mesterdiplomával. A nemzetközi referenciaértékekkel ellentétben azonban a tanári minősítés és a 

magasabb szintű képesítések nem járnak pozitívan a tanulók teljesítményének növekedésével vagy a 

tanári gyakorlat javulásával, ami arra utal, hogy ezek a minőségbiztosítási mechanizmusok nem mindig 

töltik be céljukat (OECD, 2020).  

2021 júniusában a szerb kormány elfogadta az oktatásfejlesztési stratégiát, amely az ISCED 0 -tól 

az ISCED 8 -ig terjedő összes oktatási szintre vonatkozik, valamint, a tanárképzésre és az oktatási 

rendszer egyéb releváns aspektusaira is. A stratégia célja, hogy összhangba hozza az oktatási 

szabályozást a nemzetközi dokumentumokkal és kezdeményezésekkel. A dokumentum két általános 

célt határoz meg: az egyik az egyetem előtti oktatáshoz, a másik a felsőoktatáshoz kapcsolódik. Az első 
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helyreállítja a tanítás és tanulás minőségének javulását, az egyetem előtti oktatás igazságosságát és 

hozzáférhetőségét, valamint valamennyi oktatási intézmény megerősített oktatási szerepét. A második 

a felsőoktatás hozzáférhetőségének, minőségének, relevanciájának és méltányosságának javítására 

összpontosít (Donnelly és EASNIE, 2021; Eurydice, 2021). 

 

Szlovénia 

A Szlovén Köztársaság oktatási rendszerének folyamatos fejlesztését a nemzeti programok és más 

dokumentumok határozzák meg, amelyek egy vagy több oktatási szinthez vagy területhez 

kapcsolódnak. A legutóbbi változtatás 2021 nyarán volt, amikor a Szlovén Köztársaság nemzeti 

közgyűlése elfogadta a 2021–2025 közötti nyelvpolitikai nemzeti programról szóló határozatot az 

oktatás során. A programok középpontjában a nyelvoktatás és a nyelvi infrastruktúra, a közös nyelvi 

kultúra áll. További fejlesztések történtek az iskolákra vonatkozóan, amelyek az esélyegyenlőséget 

biztosítják, az 2019/2020 – as tanévtől kezdődően az általános iskola első három évfolyamának tanulói 

ingyen kapnak tankönyveket és munkafüzeteket az iskoláktól, valamint minden idősebb általános 

iskolás diák kölcsönözhet tankönyvet az iskolai tankönyvkasszából (European Commission,  

2019b, 2020k). 

Az országban több mint 140 általános iskolában kísérleteznek az egészség javítására irányuló, nem 

kötelező fizikai testnevelésórák számának növelésével. 2019 decemberében a kormány elfogadott egy 

nemzeti stratégiát az olvasni tudás fejlesztésére, amely célkitűzés 2030-ig tart. Ebben a dokumentumban 

meghatározzák továbbá, hogy létre kell hozni egy tanácsot, amely a végrehajtást segíti (National 

Reading Literacy Council) (Watkins és EASNIE, 2021). Továbbá Szlovéniáról elmondható, hogy a 

diákok olyan iskolákba járnak, amelyek digitálisan jobban felszereltek, mint az EU átlaga, de a digitális 

politika és támogatás gyenge. A diákok minden szinten jobb digitálisan felszerelt és csatlakoztatott 

iskolákba járnak, mint az EU átlaga (European Commission, 2019b). Az iskolai digitális 

infrastruktúrába történő beruházásokra, valamint a digitális tanulási források fejlesztésére, 

elérhetőségére és minőségére vonatkozó politikák működnek országos szinten, de kevés iskola 

rendelkezik IKT -stratégiával, bár az általános iskolákban van IKT –koordinátor. Ezek az adatok 

befolyásolhatják a digitálisan kitöltendő tesztek eredményeit (European Commission, 2020k; European 

Commission és JRC, 2020). 

Szlovéniában a pályakezdő-új tanárok aránya a munkaerőpiacon a legalacsonyabb az EU-ban, míg 

a 30 év alatti arány az uniós átlag alatt van. A 30 év alatti tanárok kétszer akkora valószínűséggel 

kételkednek abban, hogy az 50 év felett is a szakmában szeretnének maradni és tanítanának. Ez egy 

lehetséges problémát vetít előre a tanári munkaerő jövőbeni megújulása szempontjából, bár a diákok 

beiskolázásának a száma a pedagógusképzésekben továbbra is stabil. A 2018-as törvény előírja, hogy 

a tanároknak legalább mesterképzésre van szükségük, az ilyen tanárokkal rendelkező iskolák aránya 

továbbra is nagyon alacsony (OECD, 2019V2).  

 

PISA jelentés – PISA pontszám 

Az országok egy standardizált mérés által összehasonlíthatóvá válnak, így pl. a PISA mérés alapján 

a tanulók pontszámait tudjuk figyelembe venni.  

A PISA 2018-as vizsgálat országjelentése kimutatta, hogy Horvátországban az OECD-átlagnál 

gyakrabban csoportosulnak az alacsony és a magasan teljesítő diákok ugyanabban az iskolában. Ez a 

megállapítás arra utal, hogy különös figyelmet kell fordítani az iskolákon belüli 

teljesítménykülönbségek csökkentésére. Továbbá kimutatta, hogy a tanulók társadalmi-gazdasági 

helyzete az olvasási műveltség terén elért eredmények tekintetében az átlag alatt volt. Emellett 

Horvátország azon országok csoportjába tartozik, ahol a legmagasabb a tudományos szempontból 

ellenálló diákok aránya, azaz azoké a diákoké, akik a rossz társadalmi-gazdasági státusz ellenére magas 

szintű olvasási műveltséget érnek el. Ebből az a következtetés vonható le, hogy továbbra is célzott 

intézkedéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy minden diák számára azonos feltételeket és 

lehetőségeket biztosítsanak lehetőségeik kibontakoztatásához (például ingyenes tankönyvek, szállítás, 

meleg étel a szegényebb társadalmi-gazdasági státuszú diákok számára stb.) (OECD, 2021a) 

A legutolsó OECD jelentés alapján Magyarországon a társadalmi-gazdasági háttér erős előre jelzője 

a tanulók teljesítményének és továbbra is nagy különbségek mutatkoznak az iskolák között. 2018-ban 

az előnyben részesített tanulók átlagosan 113 ponttal magasabb pontszámot értek el, mint hátrányos 

helyzetű társaik olvasásban. Az iskolákat diákjaik hasonló társadalmi-gazdasági háttere jellemzi, 
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bizonyos iskolákban hátrányos helyzetű tanulók koncentrálódnak. Magyarországon a tanulók 

teljesítményében a társadalmi-gazdasági szempontból előnyös és hátrányos helyzetű iskolák közötti 

különbség a legnagyobb az Európai Unióban (OECD, 2021b). Például az általános oktatási és 

szakképzési programba beiratkozott tanulók közötti olvasási teljesítménybeli különbség meghaladja a 

100 pontot. A hátrányos helyzetű tanulók mindössze 1,4% -át vették fel felsőoktatásba 2017 -ben 

(Varga, 2019). Az EU Tanácsa 2020-as országspecifikus ajánlásában azt javasolta Magyarországnak, 

hogy tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsa a minőségi oktatáshoz 

való hozzáférést (Council of the European Union, 2020; OECD, 2021b). 

Szerbiában a társadalmi-gazdasági szempontból előnyös helyzetű tanulók 73 ponttal jobb eredményt 

értek el a hátrányos helyzetű tanulóknál az olvasás terén a 2018-as PISA-tanulmányok során. Ez kisebb, 

mint a két csoport közötti átlagos különbség az OECD-országokban. Szerbiában a hátrányos helyzetű 

tanulók mintegy 13%-a tudott az olvasási teljesítmény első negyedébe kerülni Szerbián belül, ami azt 

jelzi, hogy a hátrányos helyzet nem sorsszerű. Az OECD-országok átlagában a hátrányos helyzetű 

tanulók 11%-a az országukban a legjobb olvasási teljesítményt nyújtó tanulók közé tartozott. 

Szerbiában az alacsonyan teljesítő diákok az OECD-átlaggal megegyező mértékben csoportosulnak 

iskolákban és ugyanez a szelekció figyelhető meg a jól teljesítő diákok esetén is (OECD, 2019c). 

Az OECD jelentések alapján Szlovéniában a tanulók az uniós átlag felett teljesítenek alapvető 

kompetenciáikban, bár a természettudományok és az olvasás átlagpontszámai csökkentek, valamint az 

alulteljesítők aránya is nőtt, azonban a korai iskolaelhagyás száma alacsony. A PISA 2018-as 

eredmények azt mutatják, hogy mindhárom vizsgált készség átlagpontszáma meghaladja az uniós 

átlagot, a matematika pedig az EU legjobbjai között van. Azonban meg kell említeni, hogy a 

természettudományi területen a teljesítmény folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A legjobban 

teljesítők aránya meghaladja a matematika és a természettudományok uniós átlagát, de az olvasásnál 

alacsonyabb ez az érték (OECD, 2019V2).  

 
9. táblázat: 2018-as PISA mérés eredményei minden területen (Oktatási Hivatal, 2019) 

 
 Olvasás 

pontszám 

Matematika 

pontszám 

Természettudomány 

pontszám 

OECD átlag 487 489 489 

Horvátország 479 464 472 

Magyarország 476 481 481 

Szerbia 439 448 440 

Szlovénia 495 509 507 

 

8. Összegzés 

Kutatási kérdésként tettük fel, hogy hogyan működnek a vizsgált négy országban az oktatási 

rendszerek, valamint azt is, hogy beszélhetünk-e egységről az oktatási rendszerek tekintetében a 

matematikát oktató pedagógusok véleménye alapján?  

Magyarországon jelenleg a szakmában dolgozók nézőpontja alapján a matematikát oktató 

pedagógusok egyáltalán nem tudják véleményüket érvényesíteni országos szinten. A megkérdezettek 

többsége úgy gondolja, hogy szükség lenne egységbe hozni a tananyag mennyiségét, az elvárások 

mértékét és az óraszámok mennyiségét. A válaszadók 96,4%-a szerint van egy, az állam által előre 

meghatározott lista, amelyről tankönyvet lehet választani. Ezek mellett próbálnak megfelelően 

teljesíteni a teszteken, amelyhez eszközül csak a tesztre tanítás segít. Ez befolyásolja a tanári 

szabadságot és a kibontakozás lehetőségét.  

Nemzetközi viszonylatban a kérdőív válaszait elemezve megállapítható, hogy a vizsgált térségben a 

centralizáltság mértéke, így az irányítás formája megegyezik abban, hogy az oktatási rendszerben 

dolgozó pedagógusok mit észlelnek, és abban, amit a szabályozó dokumentumok tartalmaznak. A 

kérdőívet kitöltő matematikát oktató pedagógusok úgy látják, hogy a matematika oktatás területén 

kevésbé szólhatnak bele az országos szintű folyamatokba, mint a helyi szintűekbe. Az eredmények arra 

engednek következtetni, hogy ez egy globális probléma, mely kapcsolatban állhat az oktatásirányítás 

módjával. A tantervi szintű érdekérvényesítés esetében már nem mutatkozik egységesség a vizsgált 

régióban. Az oktatáspolitika kommunikációjának módja, valamint az eljárások és a nagyobb tér 

okozhatja a különbséget. Minden vizsgált országban elmondható, hogy fontosnak érzik a nemzetközi 
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méréseken való részvételt, azonban előnyben részesítik az országos méréseket, amelynek feladatait 

szignifikánsan többet gyakorolják.  

Az egész térségben, a válaszadó pedagógusok elsősorban a saját jegyzeteiket használják, csak ezt 

követi a tankönyv, munkafüzet használata, amely hasonló a magyar eredményekhez. A taneszközök 

használatát a tantervek és a szabályozó dokumentumok határozzák meg, azonban szignifikáns 

különbséget lehet kimutatni az eszközök használata között. A tankönyvek választása a szabályozó 

dokumentum szerint valósul meg a gyakorlatban, minden ország esetében látható, hogy lista alapján 

vagy szabadon választhatják meg ezeket, amely lehetőségek eltérnek a magyarországi formától. Fontos 

kiemelni, hogy a matematikaoktatáshoz szükséges erőforrásokkal a válaszadó pedagógusok egyik 

országban sem elégedettek, s ennek hiánya befolyásolhatja az eredményességet. A leterheltség 

tekintetében Magyarország szignifikánsan alacsonyabb szinten ítéli meg a kérdést, hazánk 

megterhelőnek találja a tanórák számát, azonban az ország pedagógusai nem látnak egyensúlyt a 

tananyag és a tanórák arányában. 

Összességében elmondható, hogy bizonyos szempontok alapján a vizsgált területet egységes 

térségként lehet kezelni, azonban a meglátások alapján kirajzolódnak azok a pontok, amelyek az 

eredményességben megmutatkozó különbségeket okozhatják. 
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HOW THE EDUCATION SYSTEMS OF CROATIA, HUNGARY, SERBIA, SLOVENIA 

WORK FROM A TEACHER'S POINT OF VIEW? 

 

Summary 

In a globalising world, the quality of education is a fundamental determinant of a country's 

competitiveness. But economic and social challenges can only be adequately addressed if human 

resources and other factors are properly assessed. In our research, our aim is to examine the current 

state of mathematics education through the education systems, i.e. how and how effective mathematics 

education is in practice, according to teachers' perceptions of the quality of education. Through a 

questionnaire survey, we asked teachers in the four countries under study who teach mathematics in the 

13-15 age group, an age group close to the end of primary education and the age group studied appears 

in international measurements. The results highlight the specificities of the region and areas for 

improvement. Factors to be highlighted include, for example, the degree of involvement in education 

policy, including teacher advocacy and the possibility to participate in curriculum changes. These 

factors may lead to a more positive attitude of teachers towards education and may influence the 

methods chosen. In a globalising world, the quality of education is a fundamental determinant of a 

country's competitiveness. However, economic and social challenges can only be adequately addressed 

if human resources and other factors are properly assessed. In our research, we aim to examine the 

current situation of mathematics education through the educational systems, i.e. how and how effective 

mathematics education is in practice, based on the teachers' perception of the quality of education. 

Through a questionnaire survey, we asked teachers in the four countries under study who teach 

mathematics in the 13-15 age group, an age group close to the end of primary education and the age 

group studied appears in international measurements. The results highlight the specificities of the region 

and areas for improvement. Factors to be highlighted include, for example, the degree of involvement 

in education policy, including teacher advocacy and the possibility to participate in curriculum changes. 

These factors may lead to a more positive attitude of teachers towards education and may influence the 

methods chosen. 

 

Keywords: mathematics, education system, comparative study, teachers' survey 
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Сажетак 

Упоредна анализа курикулума основних школа у Србији и Црној Гори има задатак да кроз 

истраживање и анализу укаже на тренутно функционисање школског система у ове две земље. 

Циљ је да се упореде курикулуми, утврди који је ефикаснији и у ком курикулуму ученици 

постижу боље резултате. Важно је утврдити колико су наставници задовољни курикулумом, 

сматрају ли га добрим, ефикасним и прилагођеним савременим потребама ученика. У изради 

рада од посебног значаја су ставови наставника о овој теми, те је коришћена анкета као 

инструмент. Истраживање је спроведено личним анкетирањем наставника различитих предмета 

у Србији и Црној Гори. Анкета је састављена тако да одговара и прати трендове образовања у 

Србији и Црној Гори. Циљ истраживања је био и да се утврди да ли постоје статистички значајне 

разлике у одговорима наставника и да се те разлике повежу са општим стањем у образовању ове 

две државе. Испитаници су изразили висок степен слагања са тврдњама анкете.  

 

Кључне речи: основно образовање, курикулуми основних школа, ставови наставника, Србија, 

Црна Гора  

 

 

1. Увод 

Појам ''курикулум'' везује се за педагогију из доба барока и значи ''ток образовања''. Овај 

појам у свом образовном значењу остао је у употреби у англосаксонским земљама све до 

данашњег дана (Đere, 1985). Шездесетих година прошлог века у већини европских земаља појам 

је прихваћен поново и данас се користи (Donald, 1987; Carton, Tawil, 1997; Romelić, Ivanović 

Bibić, 2015). 

Појмови ''наставни план и програм'' и ''курикулум'' нису синоними. Значајну разлику између 

наставних планова и програма традиционалног типа и развоја курикулума, који је уследио као 

реакција на њих, треба тражити у томе што су у курикулуму циљеви наставе и учења 

спецификовани тако да се у њима наводе проверљиве и опажајне реакције ученика. Европски 

педагози појам курикулума дефинишу ''као прву скицу-нацрт за процес учења и предавања у 

коме су на једном месту сакупљени искази о садржајима, циљевима, условима учења, методима 

извођења наставе и процесима евалуације'' (Mehisto, 1993; Ivanović, 1997; Maksimović, 1997; 

Mijanović, 1997; Ratković, 1997; Noel, 1997; Romelić, Ivanović Bibić, 2015). Затворени курикулум 

је у први мах представљао алтернативу традиционалним плановима и програмима. Отворени 

курикулум, подразумева укључивање што већег броја наставника у израду наставних програма. 
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Он подразумева формирање развојних група које се састоје од наставника и научника, који имају 

задатак да формулишу наставне програме са више алтернатива да би се у наставном процесу 

омогућила спонтаност у реализацији наставних садржаја (Herera, Mandić, 1989; Wadi, 1997; 

Ostini, 1998; Komlenović, 2004, Tot, 2010). 

У Републици Србији основно образовање и васпитање је обавезно, траје осам година и 

остварује се у два образовно-васпитна циклуса. За ученике првог циклуса организује се разредна 

настава. Изузетно, за ученике првог циклуса може да се организује предметна настава из страног 

језика, изборних и факултативних предмета, у складу са законом. За ученике другог циклуса 

организује се предметна настава (Lešćešen et al, 2013).  

Примена програма деветогодишње основне школе почела је школске 2004/2005. године, 

реализована је поступно, тако да од школске 2012/2013. године сви ученици у основним школама 

у Црној Гори уче по новим програмима деветогодишњег образовања. Оно је организовано у три 

циклуса, ради лакшег увођења ученика у организован облик школовања. Први циклус обухвата 

прва три разреда, други од III до VI разреда, а трећи од VII до IX разреда 

(https://www.gov.me/dokumenta/e9680ad2-3597-4cb0-8228-58917430c288).  

Студија случаја Србије и Црне Горе узета је у разматрање јер ове две државе имају сличне 

циљеве у образовању, и приближно сличне услове и предиспозиције за реализацију истих. 

Резултати рада пружају прилику да се размотри који од два посматрана курикулима је бољи, 

пружа трајније знање и целовитије припрема и оспособљава ученике за живот и рад.    

 

2. Теоријске основе 

Тежиште у основном образовању данас се ставља на свестрани развој личности кроз систем 

образовања који се сваким даном усавршава, унапређује и развија (Lukić et al., 2019; Stojšić et 

al., 2019; Đukičin Vučković et al., 2019). 

Стратегија развоја образовања у Србији (СРОС) је инструмент који има задатак да обезбеди 

остваривање дефинисане мисије и циљева система образовања од почетка примене стратегије, 

уз одговарајућа подешавања стратегије новим околностима развоја образовања у Републици 

Србији. Неки од циљева основног образовања у Србији су да развију компетенције код ученика 

за разумевање и сналажење у природи и простору који их окружује; подстицање правилног 

физичког и менталног развоја ученика са акцентом на вредновање културе сопственог  

и свих других народа; развијање свести о припадности европском простору и праву на  

интеграцију у истом. Важан циљ образовања у Србији јесте и подстицање свести  

код ученика да је целоживотно образовање темељ савременог друштва и да је у  

свему томе поштовање људских права и слобода кључни елемент (http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2015/08/STRATEGIJA-OBRAZOVANJA.pdf).    

Црна Гора је у периоду од 2000. до 2009. године припремила и спровела реформу 

образовног система - предшколског, основног и средњег образовања. Стратешки циљеви 

реформе образовања су развојне природе и представљају саставни део процеса социјалне, 

политичке и економске транзиције Црне Горе у контексту глобалних промена. Темељни 

политички циљ реформе јесте обликовање образовног система који ће резултирати стварањем 

знања за лични и друштвени развој. Тај циљ подразумева оспособљавање чланова друштва за 

компетенције које су неопходне за економски напредак и активну партиципацију у демократској 

политичкој заједници, али и за успешно сналажење у свету континуираних, брзих и најчешћих 

глобалних промена (https://www.gov.me/dokumenta/e9680ad2-3597-4cb0-8228-58917430c288). 

Прво полугодиште у Србији почиње првог радног дана у септембру. Друго полугодиште 

почиње средином фебруара. Друго полугодиште завршава се последње недеље маја  

за ученике осмог разреда, односно средином јуна за ученике од првог до седмог разреда,  

док школска година траје до последњег дана августа (http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2018/07/Pravilnik-%C5%A0K-za-osnovne-%C5%A1kole.pdf). Школска година у 

Црној Гори почиње првог радног дана септембра, а завршава се средином јуна за ученике деветог 

разреда, док за остале ученике школска година траје до последњег дана августа 

(https://www.gov.me/dokumenta/e9680ad2-3597-4cb0-8228-58917430c288). Подељена је у два 

полугодишта и у Црној Гори и у Србији. Недељна оптерећеност ученика у Србији и Црној Гори 

је различита у зависности који разред похађају, што су ученици старији, то је већи недељни фонд 
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часова (http://www.mpn.gov.rs/, https://www.gov.me/dokumenta/e9680ad2-3597-4cb0-8228-

58917430c288). 

Поред разлика у трајању основног образовања у Србији (8 година) и Црној Гори (9 година), 

постоје и извесне разлике у наставном плану ове две Републике:  

1. У првом разреду основне школе, ученици у Црној Гори похађају шест предмета, а у Србији 

похађају седам обавезних предмета. У Црној Гори постоји предмет Природа и друштво, док је у 

Србији то Свет око нас, и разлика је у томе што у Србији деца уче страни језик од првог разреда. 

2. У другом разреду основне школе у Црној Гори деца слушају седам предмета исто као и у 

Србији, остали предмети су исти као и у првом разреду у обе државе. 

3. У трећем разреду основне школе у Црној Гори ученици похађају исте предмете као и у 

претходној години, док у Србији предмет Свет око нас добија замену, и сада ученици слушају 

нови предмет, а то је Природа и друштво. 

4. У четвртом разреду у Црној Гори предмет Природа и друштво замењује се предметима 

Природа и техника и Познавање друштва, док су у Србији сви предмети исти као и у трећем 

разреду. 

5. У Србији пети разред означава почетак другог циклуса основне школе, и ученици добијају 

тада нове предмете као што су Географија, Историја, Биологија и Техничко и информатичко 

образовање, а немају више Природу и друштво. У Црној Гори ученици уместо предмета Природа 

и техника добијају предмете Природа и Основи технике.  

6. У шестом разреду у Србији ученици добијају нови предмет Физику. У Црној Гори ученици 

добијају неколико нових предмета у замену за Познавање друштва и Основе технике. Нови 

предмети су: Грађанско васпитање, Историја, Географија и Информатика. 

7. У седмом разреду у Србији ученици добијају још један нови предмет Хемију. У Црној Гори 

уместо предмета Природа ученици добијају предмет Биологија са екологијом и Физику, док 

уместо предмета Информатика добијају предмет Основи технике.  

8. У Србији су у осмом разреду исти предмети као и у седмом. У Црној Гори у осмом разреду 

уместо предмета Биологија са екологијом уводе се предмети Биологија и Хемија, а губи се 

предмет Основи технике. 

9. У Црној Гори су у деветом разреду исти предмети као и у осмом (http://www.mpn.gov.rs; 

https://www.gov.me/dokumenta/e9680ad2-3597-4cb0-8228-58917430c288).  

У току основног образовања у обе државе се мења годишњи фонд часова и фонд часова према 

предметима. Сразмерно повећању узраста ученика, повећава се и фонд часова (Cvjetićanin et al., 

2011; Milanković et al., 2015). У Србији су изборни предмети заступљени током целог основног 

образовања. У Црној Гори поред обавезних предмета од VI разреда ученици су у обавези да 

изаберу и један изборни предмет. Усвојени су наставни програми за 37 изборних предмета 

(http://www.mpn.gov.rs; https://www.gov.me/dokumenta/e9680ad2-3597-4cb0-8228-58917430c288). 

 

Географија у основном образовању у Србији и Црној Гори 

Настава географије у основној школи у Србији конципитана је у оквиру целина које 

обухватају градиво опште географије, регионалне географије и националне географије. 

 
Табела 1: Гeографски курикулум у основном образовању у Србији 

 

Разред Географски садржаји Годишњи 

фонд 

часова 

V Земља као целина 36 

VI Друштвена географија, географска карта, географија Европе 72 

VII Регионални приказ Европе и ваневропских континената 72 

VIII Национална географија - Србија 68 

Укупно 248 

Извор: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/04/Правилник-о-наставном-плану-за-други-циклус-

основног.pdf 

 

http://www.mpn.gov.rs/
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Настава географије у основној школи у Црној Гори конципирана је у оквиру тематских 

целина које обухватају градиво опште географије, регионалне географије и националне 

географије. Образовни циљ наставног предмета јасно је дефинисан за сваки разред, а за  сваку 

тематску целину у оквиру програма дефинисани су васпитно-образовни циљеви и активности. 

Наведени су појмови и имена које ученик треба да савлада у оквиру одређене наставне теме.  

 
Табела 2: Географски курикулум у основном образовању у Црној Гори 

 

Разред Географски садржаји Годишњи фонд 

часова 

VI Земља као целина 54 

VII Друштвена географија, географија Европе 54 

VII Географске карактеристике Америке, Африке, 

Аустралије и поларних области 

54 

IX Национална географија Црне Горе 66 

Укупно 228 

Извор: https://www.gov.me/dokumenta/e9680ad2-3597-4cb0-8228-58917430c288 

 

Циљ наставе географије у Србији и Црној Гори јесте да ученици упознају и разумеју 

географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе 

и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења (Ivkov, 2002; Komlenović, 

2004, Višnić et al., 2017). 

 

3. Методологија 

За потребе израде рада чији је циљ упоредна налазила курикулума у две државе, спроведено 

је антетно истраживање како би се упоредили ставови наставника о овом питању. Анкета се 

показала као успешан иструмент и у неким претходним истраживањима у области образовања 

(Lukić et al., 2019; Višnić et al., 2017; Đukičin Vučković et al., 2019; Đukičin Vučković et al., 2021) 

У прикупљању података коришћена је анкета затвореног типа која се састојала из 3 дела и 

укупно 14 питања. Истраживање је спроведено личним анкетирањем, а сваки испитаник је добио 

упитник. Први део (1. до 3. питања) прикупља демографске податке. За други део (4. до 11. 

питања) коришћена је Ликертова скала – скала ставова која се састоји од 5 тврдњи према којима 

су просветни радници требали да изразе степен слагања или неслагања (1 - у потпуности се не 

слажем, 2 - не слажем се, 3 - немам став, 4 - слажем се, 5 - у потпуности се слажем). Средње 

вредности за сваку тврдњу у одређеној мери значе позитиван или негативан став према исказаној 

тврдњи (Likert, 1932). За истраживање у трећем делу (12. до 14. питања) упитник је садржао 

питања на која су испитаници одговарили са да или не, односно питања где су од понуђених 

неколико одговора испитаници требали да заокруже само један.  

Садржај анкете је оригиналан и већ примењен на сличним истраживањима из области 

образовања и курикулума основних школа, у циљу даљег поређења резултата по државама 

(Đukičin Vučković et al., 2021). Анкета је састављена тако да одговара и прати трендове 

образовања у Србији и Црној Гори.  

Истраживање је спроведено у школској 2020/2021. години. Узорак је био случајан. Након 

завршеног анкетирања, правилно попуњених анкета било је укупно 50 у Србији и 50 у Црној 

Гори. Испитаници су били различитог пола, радног искуства, места у коме се налази школа, као 

и предмета који предају. Сви испитаници су запослени у основним школама. Испитаници су 

добровољно учествовали у истраживању. 

Један од задатака рада био је и да се утврди да ли постоје разлике у ставовима наставника о 

образовном систему у две државе и о курикулумима основних школа. Претпоставило се да 

наставници из истраживаних подручја имају различита искуства у раду у основним школама, а 

тиме и различите ставове по том питању. 

Добијени подаци анализирани су у статистичком програму SPSS, који се широко примењује 

у сличним истраживањима. Т-тест за независне узорке коришћен је за упоређивање средње 

вредности резултата и за утврђивање статистичке значајности њихових разлика. Т-тест 



 

362 

 

независних узорака примењен је да се упореде аритметичке средине две групе испитаника: 

мушкарци и жене. Једнофакторска анализа варијансе, ANOVA, коришћена је за испитивање да 

ли постоји статистички значајна разлика између испитаницима са различитом дужином радног 

искуства (Langdon, Vesper, 2000). 

 

4. Резултати и дискусија 

Након завршеног анкетног истраживања и прегледа анкета, коначан број правилно 

попуњених анкета био је 100. Подаци који су обрађени имају нормалну расподелу и не одступају 

од уобичајеног. 

 

 
Слика 1: Године радног стажа испитаника 

 

Међу испитаницима (слика 1) највише је било оних који су између 6 и 15 година радног стажа 

(41%), потом између 16 и 25 година (26%). Нешто мање је било испитаника са преко 26 година 

радног стажа (19%) и најмање је било оних са мање од 5 година радног стажа (14%). На основу 

тога у којој држави раде испитаници, резултат је био следећи: укупно 50% испитаника ради у 

српским основним школама, као и 50% у црногорским основним школама. Према полу 

испитаници су подељени тако да већину чине наставници женског пола 76%, а испитаника 

мушког пола је било 24%.  

У истраживању су учествовали учитељи и наставници различитих предмета у основним 

школама Србије и Црне Горе. Највише је било наставника разредне наставе, затим следе 

наставници географије и математике, наставници српског, црногорског и енглеског језика.  

Учитељи су веома присутни у узорку, јер је велики број њих запослен у основним школама 

(Lukić et al., 2019; Đukičin Vučković et al., 2019; Đukičin Vučković et al., 2021), као и наставника 

математике и матерњег језика, јер је фонд часова ових предмета велик. 

Ако се посматрају испитаници и њихови одговори, тврдња која је оцењена највишом оценом 

од стране наставника у обе земље је: Задатак савременог образовања подстиче развијање 

стваралачких способности и подизање интелектуалних потенцијала младих, уз просечну 

вредност одговора 4,56. У обе земље испитаници су изразили најмање слагање код тврдње:  

Демократизација образовања неопходна је у XXI веку. Просечна вредност одговора је 3,53.  

У табели 3 приказани су резултати т-теста за тврдњу/питање где су уочене статистички 

значајне разлике међу испитницима мушког и женског пола у Србији и Црној Гори.  

 
Табела 3: Резултати т-теста за испитанике мушког и женског пола у Србији и Црној Гори 

 

Тврдња/питања Држава F p 

Аутономија школе је један од чинилаца који може имати 

велику улогу у унапређивању квалитета образовања и 

васпитања 

Србија 3,831 0,024 

Црна Гора 5,659 0,004 
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Статистички значајна разлика међу одговорима мушких и женских испитаника у Србији и 

Црној Гори (на нивоу сигнификантности p<0,05) уочава се у једној од осам тестираних тврдњи, 

односно питања. Највећа разлика се јавља код истог питања у обе државе: Аутономија школе је 

један од чинилаца који може имати велику улогу у унапређивању квалитета образовања и 

васпитања. Овакве вредности јасно указују да хипотеза да постоје статистички значајне разлике 

у ставовима наставника различитих полова није потврђена. 

Анализа варијансе ANOVA показала је да не постоје статистички значајне разлике у 

одговорима испитаника са различитом дужином радног искуства (Lukić et al., 2019; Đukičin 

Vučković et al., 2019). Тестирано је осам тврдњи/питања, и само је за једну је установљена 

статистички значајна разлика међу испитаницима из обе земље. Интересантно је да је у питању 

тврдња код које се јавила статистички значајна разлика међу испитаницима различитог пола. То 

је тврдња: Аутономија школе је један од чинилаца који може имати велику улогу у 

унапређивању квалитета образовања и васпитања.   

 
Табела 4: Резултати аналиозе варијансе ANOVA за испитанике према годинама радног стажа  

у Србији и Црној Гори 

 

Тврдња Држава F p 

Аутономија школе је један од чинилаца који може имати 

велику улогу у унапређивању квалитета образовања и 

васпитања 

Србија 13,539 0,000 

Црна Гора 6,544 0,011 

 

Због тога ова хипотеза није потврђена. Висок ниво слагања са понуђеним 

тврдњама/питањима указује на то да наставници са различитом дужином стажа имају сличне 

ставове по питању образовања. 

 

 
Слика 2: Одговри испитаника на питање: У оквиру образовања најбитније је  

следеће стратешко опредељење 

         

Трећи део анкете садржао је питања где су од понуђених неколико одговора испитаници 

требали да заокруже само један. Код питања У оквиру образовања најбитније је следеће 

стратешко опредељење? (слика 2)  највећи део испитаника из Србије и из Црне Горе се сложило 

да је квалитет примарни развојни циљ на сваком нивоу образовања. На другом месту у обе групе 

испитаника је да је квалитет наставника кључни фактор квалитета образовања. Најмање 

испитаника мисли да је битна модернизација плана и програма уместо учења чињеница напамет. 

Може се закључити да по питању опредељења стратегије у оквиру образовања постоји доста 

сличности у размишљању наставника из Србије и Црне Горе. 
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Слика 3: Одговори испитаника на питање: Да ли мислите да је образовни систем 

 у вашој држави на задовољавајућем нивоу? 

 

Са слике 3 се може видети да су наставници у Србији и у Црног Гори подједнако незадовољни 

образовним системом у матичним државама. Овакав став већине наставника говори да је 

потребно унети реформе у курикулуме у обе државе (Đukičin Vučković et al., 2019; Đukičin 

Vučković et al., 2021).  

  

5. Закључак 

Промене у образовању неопходне су због: друштвених, економских, политичких, културних 

и других аспеката организације друштва. Неопходно је иновирање свих сегмената образовања, 

од основног до високошколског. У основнoм образовању кроз различите наставне предмете или 

области стичу се знања, развијају способности, вредносне оријентације и ставови неопходни за 

живот и рад у савременим условима. 

Могућност да осим обавезних предмета, ученици у основној школи могу да изучавају и 

изборне предмете, допринела је унапређивању квалитета система образовања у Србији и Црној 

Гори на више начина. 

Веома важна карика у целом ланцу образовања, је свакако наставник који мора бити у 

могућности да прати трендове у начину и квалитету спровођења наставе, али који ће јачати своје 

компетенције кроз стални професионални развој. Реформа образовања наставника мора бити 

темељена на престижним академским дипломама. 

Резултати истраживања показују да постављена хипотеза да постоје статистички значајне 

разлике у одговорима испитаника који раде у основном образовању није потврђена. Са друге 

стране, висок ниво слагања са понуђеним тврдњама указује на то да наставници из Србије и Црне 

Горе имају сличне ставове по питању образовања. У обе државе неопходне су курикуларне 

реформе којима ће се побољшати квалитет наставе и наставног процеса, а тиме и трајност и 

функционалност знања код ученика.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRICULA OF THE PRIMARY SCHOOLS IN 

THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF MONTENEGRO 

 

Summary 

Comparative analysis of the curriculum of the primary schools in Serbia and in Montenegro has the 

aim to point out, through research and analysis, the current functioning of the school system in these 

two countries. The goal is to compare curricula, to determine which one is more effective and in which 

curriculum students achieve better results. It was important to establish teachers’ satisfaction with the 

curriculum, whether they consider it as good, efficient and adapted to the contemporary needs of the 

students. Views of the teachers on this topic are of significant importance for this paper, so the survey 

was used as an instrument. Research was conducted by personal surveying of teachers of different 

subjects in Serbia and in Montenegro. The survey was designed to respond to and follow trends in 

school education in Serbia and in Montenegro. Aim of the research was to determine whether there are 

statistically significant differences in the teachers’ answers and to relate those differences to the general 

education situation of the two countries. Respondents expressed a high level of agreement with the 

survey claims. 

 

Keywords: primary education, elementary schools curriculum, teachers’ opinions, Serbia, Montenegro 
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Összefoglaló 

A matematikai gondolkodás szerves része azon készségeknek, amelyek nemcsak a 

természettudomány, hanem a mindennapi élet problémáinak megoldásához is szükségesek. Az 

ítéletlogika, mint a matematika egyik szakterülete a tudományos gondolkodást támogató logikai 

gondolkodás apparátusának alapját képezi. Tanulmányunk egy empirikus kutatás eredményeit mutatja 

be, amely az ítéletlogika kiválasztott elemeit tartalmazó, matematikai, fizikai, biológiai és kémiai 

kontextusban megfogalmazott feladatok megoldásának elemzésére összpontosít. Kutatásunk célja 

annak kiderítése volt, hogy a válaszadók mennyire sikeresen oldják meg az adott típusú feladatokat; 

hogyan értékelik a feladatok nehézségét, és hogy vannak-e különbségek az egyes feladatok 

megoldásának sikerességében a tantárgyspecifikus megfogalmazásra való tekintettel. A felmérés 

fókuszcsoportja a SJE Tanárképző Karának hallgatói voltak. Kutatási eszközként olyan 15 feladatot 

tartalmazó tudástesztet használtunk, amely három tematikus feladatcsoportba rendezve a kvantorok 

megértésére, az állítások tagadására és következtetések megfogalmazására összpontosítottak. 

  

Kulcsszavak: matematikai gondolkodás, természettudományos tantárgyak 

 

 

1. Bevezetés  

Annak megértését, hogy miképpen gondolkodunk, szerezzük az ismereteket és tanulunk jelenleg 

több szempont szerint is kutatják – a genetikai szempontoktól, episztemológiától, a gondolkodás 

filozófiájától, a nyelv szerkezetétől, az oktatáselmélettől a további területekig. Napjainkban a 

szakemberek körében a vita egyik tárgya maga a gondolkodás általános szempontjainak különböző 

kontextusban történő azonosításának lehetőségei. Egyes nézetek szerint a gondolkodás általános 

képesség, amelyet a kritikus gondolkodási képességgel azonosítanak, ami különböző kontextusban 

alkalmazható (Ennis, 1989, 1996a). A másik oldalon állnak azon vélemény támogatói, mely szerint a 

gondolkodás mindig kontextus-specifikus (McPeck, 1990), a gondolkodás a szituációs tanulás részeként 

valósul meg (Lave és Wenger, 1991). Sőt, Wiliam (2013) azzal érvel, hogy a kritikus gondolkodás 

fejlesztésére törekvő bármilyen igyekezet egy tantárgy esetében még nem jelenti ennek a gondolkodási 

képességnek a sikeres alkalmazását más tantárgyak keretében (Wiliam, 2013).  Az oktatáselméletek 

általában ezt a kérdést az ismeretek tanulása vagy fejlesztése, vagyis genetikai szempontból vizsgálják, 

amely Piaget általánosan elfogadott kognitív fejlődés-elméletére épül. 

Az egyén kognitív fejlődése során a gondolkodási műveletek alapvető szerepet töltenek be. A 

gondolkodási műveletek az ember alapvető kognitív apparátusát alkotják. Ennek az apparátusnak az 

alappillérét a rendszerezési, a kombinatív, a logikai és a bizonyítási készség (deduktív vagy induktív 

módon) képezi. Az említett készségek közül a rendszerezési képesség az, ami elsőként fejlődik ki a 

gyermekeknél, majd a kombinatív képesség és a logikus gondolkodás, és legvégül a bizonyítási 

képesség. 

Miért is fontos a logikus gondolkodás? A logikus gondolkodás hiánya, vagy annak hiányosságai 

következtében a tanulóknak jelentős problémák jelentkeznek a szövegértés és értelmezés területén, és 

általában az így megszerzett információk feldolgozásával, ami megnehezíti a tanulást. 

Hosszú ideig nem szenteltek kellő figyelmet a nyelvi-logikai műveletek kutatásának, abból a 

meggyőződésből kiindulva, hogy egyrészt ezáltal nem ismerhető meg az emberi gondolkodás, másrészt 

pedig, hogy az emberi gondolkodás nem csupán a  formális logika szabályai szerint működik (Molnár, 

1996). 
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2. A matematika szerepe a logika fejlesztésében a természettudományos tantárgyak keretén 

belül 

A matematika a maga elvontságával, egzaktságával, szilárd, axonometrikus formájával az 

összefüggések és szabályok kimeríthetetlen tárháza, amely kevés ismeret birtokában is kiváló terepe 

lehet a szellemi tevékenységnek (Gyarmathy, 2001). Ma már széles körben elfogadott tény, hogy a 

matematika nem minősül természettudománynak, ami azzal magyarázható, hogy a matematika nem 

vizsgálja a természetben előforduló anyagokat, tárgyakat és természeti jelenségeket. Különböző 

kutatási és vizsgálati módszerekkel rendelkezik, összehasonlítva a fizikával, a kémiával, illetve a 

biológiával, amely tudományterületeken az információszerzési módszerek a megfigyelésen és 

kísérletezésen alapulnak (Szarka és Juhász, 2019). A matematika axiomatikus-deduktív módon sajátítja 

el az új ismereteit, feltárva más tudományos diszciplínák, tudományterületek absztrakt rendszereinek 

és összefüggéseinek tulajdonságait és belső szerkezetét, míg alapvető pillére az absztrakció és az ok-

okozati szabályok következetes betartása (Szendrei és Szendrei, 2011). 

Téves az az elképzelés, hogy az ember a matematikai gondolkodás kész apparátusával születik 

(Vince, 2003). A matematikai gondolkodás kognitív fejlődése bizonyos időt igényel. Ideális esetben ez 

a folyamat felgyorsítható, ha olyan fejlesztő értékelési stratégiákat alkalmaznak célzottan, amelyek a 

gondolkodási képességekkel szembeni különböző szintű kritériumokat és elvárásokat tükrözik (Nunes 

és Csapó, 2011). A matematika, mint tudományág és tantárgy oly módon alakíthatja a tanulók 

gondolkodását, hogy a matematikai ismereteiket képesek legyenek felhasználni más tantárgyak tanulása 

során és az iskolán kívüli mindennapi problémák megoldásánál is. A matematika szisztematikus 

megközelítési módokat kínál a tanulók számára a különféle problémák kezelésére és alkalmas a fizikai, 

biológiai és társadalomtudományok területén felmerülő helyzetek elemzésére és modellezésére (Csapó 

és Szendrei, 2011; Križanová és Brestenská, 2014). 

Piaget (1970) szerint a matematikát úgy kellene tanítani, hogy támogassa a logikai-matematikai 

struktúrák elsajátítását, és a matematikatanítást, hogy kövesse e struktúrák természetes fejlődésének 

folyamatát. 

A jelenlegi kémia tankönyvek elemzése is rámutat arra, hogy ezek az elemek jelentős mértékben 

hiányoznak a tankönyvekből (Gašperová, Braniša és Jenisová, 2019; Jenisová, 2015), amelyek felelősek 

a gondolkodási folyamatok, a kritikus gondolkodás és az értékelés ösztönzéséért, tehát azon 

készségekét, amelyek elengedhetetlenek a 21. századi sikerhez. 

A különböző szakpárosítású leendő tanárok nézeteit felmérő tanulmány (Kosturková és Velmovská, 

2019) során vizsgálták, hogy felkészültek-e az érvelési készségekre (deduktív és induktív), valamint a 

formális logika használatára, amelyek a kritikus gondolkodás alapvető összetevői. A diákok arról 

számolnak be, hogy az iskola többnyire nem biztosít elegendő teret vagy időt ezek fejlesztéséhez. 

 

2.1. A gondolkodás, a beszéd és a nyelv kapcsolata  

Befolyásolja a nyelv a gondolkodást? Nyilvánvalóan igen; ezért használjuk elsődlegesen. Az is 

világos, hogy a nyelv a kommunikáció révén jelentősen befolyásolja a gondolkodást. A mindennapi 

életben a nyelv és a beszéd révén sok kötőszóval létrehozott logikai struktúrát használunk, amelyek 

egyben az ítéletlogika operátorai is. A beszéd és az írás logikai szerkezete mögött fontos logikai 

tartalom rejlik. Ha egy személy nem rendelkezik az ítéletlogika alapeszközeivel és nem érti a logikai 

struktúrákat, akkor nem érti annak tartalmát sem. Kutatási tanulmányok azt mutatják, hogy a nyelv kis 

mértékben más módon is befolyásolja a gondolkodást, mint a kommunikáció útján, például matematikai 

gondolkodással és térbeli navigációval (Bloom és Keil, 2001). A nyelv - az információközlésben 

betöltött szerepén túl - izgalmas szerepet játszik abban, hogyan gondolkodunk.  

Az ember kognitív fejlődése összefügg a nyelv elsajátításával (Clark, 2003), továbbá Piaget és 

Vigotszkij munkáiból tudjuk, hogy bár a gondolat és a nyelv keletkezésének gyökerei eltérőek, az egyén 

fejlődésével a köztük lévő kapcsolat az életkorral erősödik. 

A második életévében járó gyermekben a beszédfejlődés és a gondolkodás fejlődése átfedésben 

vannak (Vigotszkij, 2000). Egy hároméves gyermek kommentálja a tetteit – ez a belső beszéde (Piaget, 

1999). A beszéd tehát ebben a szakaszban a gondolkodás eszköze lesz, szavakkal kifejezve. A 

"hangosan gondolkodik" kifejezés szintén a belső beszédhez kapcsolódik. Vigotszkij (2000) szerint a 3-

7 éves gyermekeknél a belső és a külső beszéd összeolvad, és a gondolat válik a gondolkodás elsődleges 

hordozójává. Ebben a korban az egocentrikus gondolkodás jellemző a gyermekekre. Piaget (1970) 

szerint a különbség a felnőttek és a gyerekek gondolkodásmódja között az, hogy egy felnőtt szociálisan-



 

369 

 

társadalmilag gondolkodik, még akkor is, ha egyedül van, míg a gyermek, még ha kortársai 

társaságában van, akkor is egocentrikusan gondolkodik. 

Piaget a következőképpen jellemzi a nyelv és a gondolkodás kapcsolatát: 

• a logikus gondolkodás szabályrendszere nem veleszületett, hanem fokozatosan (és viszonylag 

későn) fejlődik, 

• maga a nyelv nem kötődik szigorúan a logikához, 

• gondolkodásunk logikus jellege az egyén fejlődése során fokozatosan fejlődő gondolati 

működési struktúrák tulajdonságaitól függ. 

 

A kutatások azt mutatják, hogy a beszédnek van a legjelentősebb hatása a gondolkodás fejlesztésére 

a formális műveletek szakaszában (11 és 15 év közötti gyermekeknél) (Csapó és Vidákovich, 1987). 

Érdekes, hogy a gyermekeknél a nyelvtani fejlődés megelőzi a logika fejlődését: olyan kifejezéseket, 

mint a "azért, mert", "mert", "amikor", "de" és "éppen ellenkezőleg", a gyermek még azelőtt használja, 

hogy megismerné és megértené valódi logikai jelentésüket. Chomsky (2006) szerint a gondolatból 

mondat létrehozásakor mentális átalakítások sorozatát hajtjuk végre, de a természetes nyelv szerkezete 

nem a logikán alapul. Ahhoz, hogy a logikát nyelvtől függetlenül megvizsgálhassuk, meg kell 

„tisztítanunk” a nyelvi kötöttségektől. Ilyen célokra a formális, ítéletlogika az optimális (Chomsky, 

2006), amely független a természetes nyelvtől és nem függ sem az értelmezés módjától sem 

pszichológiai tényezőitől (Molnár, 1996). 

 

2.2. Az ítéletlogika fejlődése 

Az ítéletlogika formalizálja a nyelvet, melynek közvetítésével matematikai állításokat fogalmazunk 

meg; meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján az állításokból új állításokra 

következtethetünk; elemzi az állításrendszerek formáit, és fejleszti a bizonyítási módszereket. 

Piaget (1970) szerint a formális logika szempontjából a logikus gondolkodás jelei már a gyermek 

(2-7 éves) műveletek előtti fejlődési szakaszában is megtalálhatók. Bár a gyermek még nem érti a 

logikai műveleteket vagy szabályokat, de már megjelennek a formális logika alapvető feltételei. A 

konkrét műveletek szakasza a logikus gondolkodás alapvető mérföldköve. E szakasz tipikus jellemzői 

mellett, mint például a tárgyakról és eseményekről való logikus gondolkodás, valamint a számosság, 

mennyiség és tömeg állandóságának megértése, megjelennek a kombinatorikus gondolkodás elemei is, 

amelyek a formális logika fejlődésének előfutárai (Molnár, 1996). 

Piaget (1984) szerint a "lehetséges" és "igaz" kifejezések felismerése kétváltozós logikai műveletek 

kialakulásához vezet, ami a formális logika és ezáltal a formális gondolkodás használatának előfeltétele. 

A gyermek könnyen és viszonylag hamar megtanulja használni a konjunkciót és a diszjunkciót. Később, 

a formális műveletek szakaszában (11 éves korában) a gyermek megtanulja használni a "valószínű" és 

"lehetséges" kifejezéseket a szimbolikus tárgyakkal kapcsolatban is. Ebben a szakaszban a gyermek 

számára a logikai műveletek egységes rendszert alkotnak. A gondolkodásnak hipotetikus-deduktív 

jellege van, de a dedukció már nem csak a valós tárgyakra vonatkozik, hanem a fogalmakra, állításokra 

és kijelentésekre is. A tizenévesek számára ebben a fejlődési szakaszban (formális műveletek) verbális 

szinten nehézséget okoznak a hipotetikus-deduktív jellegű műveletek, mivel a valós tárgyak helyett 

fogalmakat és állításokat kell használniuk, valamint az "új" logika – az ítéletlogika rendszerének 

kiépítése és főként verbális szinten történő alkalmazása különböző kontextusokban nehézkes. Piaget 

ezt a szakaszt az ítéletlogika időszakának is nevezi (Piaget és Inhelder, 1984). 

A logikus gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos jelenlegi tendenciák inkább a logikus 

gondolkodást támogató műveletek egyes elemeinek fejlesztésére összpontosítanak, mint az általános 

logikai gondolkodás holisztikus fejlesztésére (Csapó és mtsai, 2015, 2018a). Kiderült, hogy a logikus 

gondolkodási készségek fejlesztése akkor hatékony, ha az egyes logikai műveletek applikálására 

irányuló oktatási tevékenységeket adaptálják, nevezetesen azok megfelelő használata a gondolkodás 

irányításának és fejlesztésének előfeltétele (Molnár, 1996). Tény, hogy lehet logikusan gondolkodni 

anélkül, hogy ismernénk a formális logika egyes elemeit, például ellenőrzést végezni, a hibákat 

felismerni és javításokat végezni. A valódi gondolkodást nem szabályozza szigorúan a formális logika, 

de a nyelv és annak mechanizmusai a tudással együtt a gondolkodási folyamatok szerves részét képezik. 

Jelenleg számos tanulmány foglalkozik a kognitív képességek diagnózisával, beleértve a 

gondolkodási képességet is (Carlsson és mtsai, 2015; Csapó, Molnár, és Nagy, 2014; Csapó, 2018; 

Pásztor, 2019) és fejlesztésük lehetőségeivel (Veres, 2016). 
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Azok a tanulmányok, amelyek a nyelvben és a kijelentésekben megnyilvánuló logikán keresztül 

közelítik meg a gondolkodást, kiterjedtebb múlttal rendelkeznek, amely a 20. század elejéig nyúlik 

vissza. Három fő területe van, amelyek nagyjából megfelelnek a formális logika hagyományos 

fejezeteinek: állítások (Nitta, és Nagano, 1966; Braine, 1978), kvantorok (Revlis, 1975), (Johnson-

Laird, 2005) , és a tranzitív dedukciók (Huttenlocher, 1968; Clark, 1969). 

Sinnott (1998) Piaget feladataival vizsgálta a felnőtteknél a logikai gondolkodást a kognitív fejlődés 

posztformális szakaszában, és felvázolta a felnőttek logikai gondolkodásának fejlesztésének 

lehetőségeit. A kognitív pszichológiával foglalkozó kutatások megengedik, hogy az ítéletlogika nem 

biztos, hogy az emberi érvelés legmegfelelőbb modellje. Ennek eredményeképpen megpróbáltak olyan 

alternatív modelleket javasolni, amelyek megfelelnek az egyének teljesítményének a deduktív 

gondolkodást igénylő problémák megoldása esetén (Lourenço, 1995). 

Mindezek az alternatív modellek végső soron azt állítják, hogy az emberi gondolkodás jóval több, 

mint a formális vagy logikai szabályok. Mint arra Johnson-Laird (1983) rámutatott, a legjelentősebb 

probléma az, hogy az emberek hibáznak. Érvénytelen következtetéseket vonnak le, amelyeknek nem 

szabadna előfordulniuk, amennyiben a dedukció a mentális logikát követi. Bármely formális logika 

alapfeltevése, hogy a dedukciók a formájuk alapján és nem pedig a tartalmuk alapján érvényesek. Ha 

egy következtetési szabályra gondolunk, akkor annak a javaslat tartalmától függetlenül érvényesnek 

kell lennie (Lourenço, 1995). 

Carey rámutat arra, hogy a gyermekek és a felnőttek gondolkodásában nyilvánvaló különbségek 

vannak a specifikus tudás esetében - a gyerekek alapvetően kezdők a gondolkodás összes megfigyelt 

területén, míg a felnőttekre a szakmai gondolkodás jellemző.  Tanulmányában felvázolja a gondolkodás 

főbb problémás területeit - az induktív gondolkodásban, az ismeretelméletben és a 

tudományfilozófiában (Carey, 1985). Overton és mtsai. (1987) szerint "a logikai kompetencia, valamint 

a szemantikai tartalom jellege befolyásolja a problémák megoldását." 

 

3. Az ítéletlogika elemei természettudományos és matematikai feladatokban – egyetemi 

hallgatók körében végzett kutatás eredményei 

 

3.1. Az ítéletlogika fejlődése 

Empirikus kutatásunk alapját az ítéletlogika kiválasztott elemeit tartalmazó természettudományos 

kontextusú feladatok megoldásának elemzése alkotta a kognitív fejlődés posztformális szakaszában 

lévő válaszadók körében. Kutatásunk során a következő három kutatási kérdést fogalmaztuk meg: 

K1: Milyen eredményességgel oldják meg a válaszadók a feladatokat, amelyek az ítéletlogika 

alapelemeit tartalmazzák? 

K2: Lesznek-e különbségek az egyes feladatok eredményessége között a tantárgyspecifikus 

szövegkörnyezetre való tekintettel? 

K3: Hogyan értékelik a válaszadók az egyes feladatok nehézségi szintjét? 

 

A kutatást a rendelkezésünkre álló mintával (N = 53, 44 nő és 9 férfi) végeztük, egyetemünk tanári 

és pedagógiai szakos hallgatóinak egy csoportjával, akiknek tanulmányaik során nem volt ítéletlogika 

tantárgyuk. A válaszadók többsége (29) tanárképzős hallgató, 16-an óvó- és tanítóképzős hallgatók, 

nyolcan pedig köznevelés szakosok.  A válaszadók életkora szerint 45 hallgató volt a 18-25 éves 

korosztályból, és 8 válaszadó volt 25 évnél idősebb. 

Az empirikus kutatás mérőeszközeként egy feladatgyűjteményt állítottunk össsze biológia, fizika, 

kémia, matematika és a mindennapi élethez kapcsolódó kontextusú feladatokból.  A felméréshez egy 

15 feladatból álló feladatsort alkalmaztunk. A feladatokat az ítéletlogika általunk meghatározott három 

alapterületére vonatkozóan választottuk ki és ez szerint három csoportba soroltuk. Az A csoportban 

olyan feladatok voltak, amelyekben a kvantorok megértésének és helyes használatának felmérésére 

összpontosítottunk. A feladatok különböző szövegkörnyezetbe foglalva a "minden", "legalább", 

"legfeljebb", "pontosan", és "egy sem" kifejezéseket tartalmazták. A B csoportban olyan feladatok 

voltak, amelyek segítségével figyelemmel kísértük, hogy a válaszadók felismerik-e egy adott állítás 

tagadásának helyes megfogalmazását. A C csoport következtetések megfogalmazásán alapuló 

feladatokat tartalmazott. A feladatok létrehozásakor abból a meggyőződésből indultunk ki, hogy a 

kiválasztott elemek az ítéletlogika alapját képezik, és amelyeket a leggyakrabban használnak a logikus 

gondolkodás során a természettudományos oktatásban, valamint a mindennapi életben. 
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A tesztfeladatsor összeállításánál figyelembe kellett venni az online kutatások megvalósítását 

korlátozó tényezőket. A C csoport biológiával kapcsolatos egy feladatát kivéve, amely nyitott feladat 

volt, az összes feladat feleletválasztós volt. 

A feladatok megoldása mellett a válaszadóknak a feladatcsoportokon belül értékelniük is kellett az 

egyes feladatok nehézségi szintjét egy 5 fokozatú Likert skálán (1-től – „nagyon könnyű feladat“ 

egészen 5-ig – „nagyon nehéz feladat“). 

A jelenlegi járványhelyzet miatt a kutatást online, élő kapcsolat közben végeztük. A tesztet online a 

Google Forms felületén bonyolítottuk le, melyet a résztvevők közvetlenül a megadott linken értek el. 

A válaszadóknak a kutatás lebonyolításában résztvevő személyek felügyelete mellett kellett online 

kapcsolatban megoldani a feladatokat, amelyek megoldásához szükséges időkeret (15 perc) állt a 

rendelkezésükre, amelyet egy pilot felmérés alapján határoztunk meg  a kutatásban nem résztvevő 

személyek segítségével.  

A válaszadók adatainak elemzéséhez leíró statisztikát alkalmaztunk, elvégeztük a válaszok 

gyakorisági elemzését és meghatároztuk a helyes választ adó tanulók arányát. 

 

3.2. A kutatás eredményei 

A felmérésben résztvevő 53 pedagógiai szakon tanuló hallgató eredményét az egyes 

feladatcsoportok szerint mutatjuk be. Az A feladatcsoportban a kvantorok megértését és helyes 

használatát mértük fel, az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

 
1. táblázat: Eredményesség az A feladatcsoport megoldásában 

  

Feladatok Kontextus 

Válaszok száma A helyes 

válaszadók 

százalékos 

aránya 

a b c d 

A1 – „Felvételi” Élet 53 0 0 0 100 

A2 – „Lift” FIZ 4 34 7 8 64 

A3- „Egyenlőtlenség” MAT 35 6 4 8 66 

A4 – „Klór” KÉM 23 16 9 5 43 

A5 – „RNS” BIO 38 4 8 3 72 

      

Az eredmények azt mutatják, hogy az összes válaszadó (100%) helyesen oldotta meg az A1 

„Felvételi“ feladatot, ahol a kvantorok egy hétköznapi megfogalmazású feladatban szerepeltek, az 

alábbi szöveggel: 

A felvételi teszt sikeres teljesítéséhez legalább 95 pontot kell elérni a maximális 120 pontból. Az 

alábbiak közül, melyik pontszám esetén nem lett sikeres a felvételiző? 

Ezzel a feladattal a „legalább“ fogalom helyes megértését mértük fel. Ugyanezen a fogalmon alapult 

a biológia feladat, amelynek szintén magas, 72%-os volt az eredményessége. 

A válaszadók a kémia feladat megoldásában voltak a legkevésbé eredményesek (43%), amelyben a 

következő feladattal találkoztak: 

„A klór vegyületeiben leggyakrabban –I és VII közötti páratlan számú oxidációs állapotok 

valamelyikét veszi fel. Melyik állítás igaz? 

A klór vegyületeiben legfeljebb 5 oxidációs állapotban fordulhat elő. 

A klór vegyületeiben legfeljebb 7 oxidációs állapotban fordulhat elő. 

A klór vegyületeiben legalább 5 oxidációs állapotban fordulhat elő. 

A klór vegyületeiben legalább 7 oxidációs állapotban fordulhat elő.“ 

 

Ezzel a feladattal a kvantorok helyes megértését mértük fel az egész számok "intervalluma" kifejezés 

összefüggésében. A matematikai probléma (A3-egyenlőtlenség) ehhez a fogalomhoz hasonlóan 

fogalmazódott meg. Ezeknek a problémáknak a megoldása a “legalább m” és “legfeljebb n” kifejezések 
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helyes megértésén alapul. A válaszok alapján rámutathatunk arra, hogy a matematikai absztrakció 

szempontjából két azonos probléma a kontextustól függően eltérő eredményeket hozott. 

A helyes válaszok aránya az A csoport feladatainak megoldásában 50% feletti volt, kivéve a kémiai 

kontextusban megadott feladatot. 

A kutatási célokban kitűztük a válaszadók attitűdjének felmérését is az egyes feladatok 

nehézségének értékelésével kapcsolatban. Az A feladatcsoport feladatai nehézségi szintjének 

válaszadók általi értékelése a 2. táblázatban látható. 

 
2. táblázat: Az A feladatcsoport feladatai nehézségi szintjének értékelése  

  

Feladatok Kontextus 

 Nehézségi szint 

1 2 3 4 5 

A1 – „Felvételi” Élet 38 12 2 1 0 

A2 – „Lift” FIZ 21 25 5 2 0 

A3- „Egyenlőtlenség” MAT 12 13 20 8 0 

A4 – „Klór” KÉM 4 6 23 13 7 

A5 – „RNS” BIO 9 9 15 11 9 

 

A válaszadók értékelése szerint (1. ábra) az A csoport feladatai közül az A1 - "Felvételi" feladatot 

tartották a legkönnyebbnek, míg a legnehezebb feladat számukra az A4 - "Klór" feladat volt. Az 

értékelések átlagai alapján a hallgatók az A feladatcsoportból a kémia feladatot (A4) értékelték a 

legnehezebbnek, viszont a 3,2-es átlagos érték alapján a feladat nehézségi fokát közepesnek tekintjük. 

 

 
 

1. ábra: Az A feladatcsoport feladatainak átlagos értékelése 

 

A feladatok eredményességét és nehézségi szintjének értékelését összehasonlítva bizonyos 

összefüggést figyelhetünk meg. A feladatok eredményességi sorrendje három terület esetén (Élet, Mat, 

Kém) megegyezik azzal a sorrenddel, amelyben a válaszadók a csoport feladatainak átlagos nehézségét 

értékelték. Megjegyezzük, hogy ez a kutatás ebben a szakaszban nem az összefüggések 

meghatározására összpontosított. A biológia kontextusban megfogalmazott feladatot (RNS-lánc) a 

válaszadók lényegesen nehezebbnek értékelték a fizika feladathoz (Lift) képest, habár a válaszadók 

nagyobb százalékos sikerességét figyeljük meg a biológia feladat esetében, mint a fizika feladat 

esetében. 
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A második feladatcsoportot (B) olyan feladatok alkották, amelyekkel azt figyeltük, hogy a 

válaszadók ismerik-e egy állítás tagadásának helyes megfogalmazását. A 3. táblázatban a B 

feladatcsoport megoldásának eredményeit mutatjuk be. 

 
3. táblázat: Eredményesség az B feladatcsoport megoldásában 

 

Feladatok Kontextus 

Válaszok száma A helyes 

válaszadók 

százalékos 

aránya 

a b c d e 

B1 – „Hőreceptorok” BIO 3 23 24 3 - 43 

B2 – „Prága” ÉLET 12 30 2 9 - 17 

B3 – „Párolgás” FIZ 14 13 20 6 - 38 

B4 – „Periódusos táblázat” KÉM 9 17 4 15 8 28 

B5 – „Rombusz” MAT 4 22 4 23 - 41 

 

Érdekes, hogy a válaszadók az A feladatcsoportban 100%-os eredményességgel oldották meg a 

hétköznapi élettel kapcsolatos feladatot. Tehát a kvantorok megértése és a mindennapi beszédben való 

használata megszokott az esetükben, azonban a kvantorokat tartalmazó állítások tagadásánál a 

válaszadóknak éppen a hétköznapi élettel kapcsolatos feladat okozott nehézséget (B2 – „Prága”). Az 

univerzális és egzisztenciális kvantorokat tartalmazó állítások, mint például a számossággal kapcsolatos 

kvantorok (minden elem, pontosan n, legalább n, legfeljebb n elem) gyakran okoz nehézséget a 

tanulóknak. Arra következtethetünk, hogy ezek a fogalmak nem egyértelműek a számukra. Az egyes 

kvantorok téves értelmezésének tipikus példája a B2 „Prága” feladat. Ebben a feladatban a „legalább 6-

szor” kifejezésre több, mint a válaszadók fele a „legfeljebb 6-szor” válaszlehetőséget választotta, a 

helyes tagadás „legfeljebb 5-ször” helyett. A feladat a következőképpen hangzott: 

 

Tagadja ezt az állítást. „Eddig legalább 6-szor jártam Prágában.”  

a) Eddig 6-szor jártam Prágában. 

b) Eddig legfeljebb 6-szor jártam Prágában. 

c) Eddig legalább 5-ször jártam Prágában. 

d) Eddig legfeljebb 5-ször jártam Prágában. 

 

A csoporton belüli legmagasabb eredményességet (43%) elért feladat a biológia feladat (B1 – 

„Hőreceptorok“) volt, ami a következőképpen hangzott: 

 

“Léteznek hőreceptorok, amelyek nem csak a bőrben találhatóak.” Az állítás tagadása: 

A bőrben nincsenek hőreceptorok. 

Minden hőreceptor a bőrben található. 

Egyes hőreceptorok nem a bőrben találhatóak 

Minden bőrben található receptor hőreceptor.” 

 

A B feladatcsoport esetében a válaszadók által adott helyes válaszok aránya minden esetben 50% 

alatt volt, tehát tekintet nélkül a feladat kontextusára a közepesnél alacsonyabb eredményességet 

figyelhetünk meg az állítások tagadásának meghatározásánál. A válaszadók megközelítőleg egyformán 

alacsony eredményességet értek el a biológia 43%, matematika 41%, fizika 38% feladatok megoldása 

során. A B feladatcsoport feladatainak eredményességét összehasonlítva a tantárgyspecifikus 

kontextusra való tekintettel, a kémiával kapcsolatos feladat esetében szintén alacsony (28%) 

eredményességet tapasztaltunk.  

Amint a helyes válaszok aránya mutatja, az állítások tagadása a diákok számára általában nagyobb 

nehézséget jelentett, mint az A feladatcsoportban, és ez megjelenik a feladatok értékelésében is. A 4. 
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táblázatban megfigyelhetjük, hogy a B csoport feladataira a hallgatók többnyire 3-as, 4-es értékelést 

adtak. 

 
4. táblázat: A B feladatcsoport feladatai nehézségi szintjének értékelése 

 

Feladatok Kontextus  

Nehézségi szint 

1 2 3 4 5 

B1 – „Hőreceptorok” BIO 11 9 19 11 3 

B2 – „Prága” ÉLET 2 15 19 14 3 

B3 – „Párolgás” FIZ 6 5 19 18 5 

B4 – „Periódusos táblázat” KÉM 2 6 15 18 12 

B5 – „Rombusz” MAT 7 9 18 13 6 

 

A B feladatcsoport feladatainak eredményességét és nehézségi szintjének értékelését (2. ábra) 

összehasonlítva, megállapíthatjuk, hogy csak a biológia feladatban (B1 – „Hőreceptorok“) szereplő 

állítás tagadása esetében tapasztalunk egyértelmű kapcsolatot, azaz ezt a feladatot értékelték átlagban a 

válaszadók a B csoport feladatai közül a legkönnyebbnek (2,7), egyúttal a csoporton belüli legmagasabb 

eredményességet (43%) elért feladat. 

 

 
 

2. ábra: Az B feladatcsoport feladatainak átlagos értékelése 

 

A hétköznapi élettel kapcsolatos feladat esetében (B2 – „Prága”), mint azt a fentiekben bemutattuk, 

érték el a válaszadók a B csoporton belül a legrosszabb eredményt (17%), azonban a feladat nehézségi 

szintjét közepesnek (3,0) értékelték a válaszadók. Hasonlóképpen közepes nehézségűnek (3,0) 

értékelték a matematikai szövegezésű feladatot (B5 – „Rombusz”), ennek ellenére a második legjobb 

eredményességet (41%) mutatják a válaszadók által elért eredmények. A válaszadók átlagban a 

legnehezebbnek a kvantorral megfogalmazott állítás tagadását igénylő kémia tárgyú feladatot értékelték 

(3,6), ami összefügg a feladatra adott helyes válaszok alacsony arányával (28%).  

Holisztikusan elemezve a nehézségi szint értékelésének tendenciáját és a válaszadók eredményességét, 

a feladatok nehézségi sorrendje (a könnyűtől a nehéz feladatig) a tantárgyspecifikus szövegezésű (BIO, 

MAT, FIZ, KÉM) feladatoknál megegyezik a válaszadók eredményességével a feladatok helyes 

megoldása esetében. 
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A C feladatcsoportot olyan feladatok alkották, amelyeknél a válaszadóknak a különböző 

tantárgyspecifikus és hétköznapi kontextusban a helyes következtetést kellett meghatározni az adott 

válaszlehetőségek közül. Ebben a csoportban szerepelt egy nyitott szövegezésű feladat is (C5 ”Sas”). 

Az 5. táblázatban a C feladatcsoport megoldásának eredményeit foglaltuk össze. 

 
5. táblázat: Eredményesség az C feladatcsoport megoldásában 

 

Feladatok Kontextus 

Válaszok száma A helyes 

válaszadók 

százalékos 

aránya 
a b c d e 

C1 – „pH” KÉM 28 3 8 10 3 53 

C2 – „Oszthatóság” MAT 15 4 5 29 - 55 

C3 – „Hang terjedése” FIZ 1 8 42 2 - 79 

C4 – „Tomi” ÉLET 1 0 52 0 - 98 

  Jó válasz Rossz válasz Nem válaszolt  

C5 – „Sas” BIO 45 4 4 85 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók a legnagyobb eredményességgel (98%) a 

hétköznapi élettel kapcsolatos feladatot oldották meg és a legnagyobb nehézséget a hallgatóknak ismét 

a kémia tárgyú feladat megoldása okozta, amelynél a válaszadók a legalacsonyabb eredményességet 

(53%) érték el. A C feladatcsoportban a válaszadók által adott helyes válaszok aránya 50% felett volt, 

tekintet nélkül a feladat kontextusára. 

A három feladatcsoportban szereplő fizika feladatok közül a C csoportban szereplő feladatban érték 

el a válaszadók a legmagasabb eredményességet (79%). A feladat a következőképpen hangzott: 

 

„Az emberi hang terjedési sebessége függ a közvetítő anyagi közeg sűrűségétől.  Minél nagyobb az 

anyag sűrűsége, annál nagyobb sebességgel terjed benne a hang. A vas sűrűsége nagyobb a levegő 

sűrűségénél, tehát … 

a) a vasban lassabban terjed a hang 

b) a levegőben gyorsabban terjed a hang 

c) a vasban gyorsabban terjed a hang 

d) a vasban és a levegőben azonos sebességgel terjed a hang” 

 

A „ha érvényes A, akkor érvényes B” típusú következtetések megfogalmazása gyakran alkalmazott 

logikai állítás a természettudományos gondolkodásban is, ezért a hallgatók előző tanulmányaik során 

nyilván rendszeresen találkoztak és használták ezeket az állításokat. Ezzel is magyarázható, hogy a 

válaszadók a C csoport esetében magasabb eredményességet értek el a másik két csoporthoz 

viszonyítva. Mind az 5 feladat esetében a helyes válaszok száma a legtöbb, de mint azt az 5. táblázatban 

láthatjuk, a kémia (53%) és a matematika (55%) feladat esetében az egyes helytelen válaszlehetőségek 

lényegesen lecsökkentették a feladatok eredményességét.  

Ugyanúgy, mint az előző feladatcsoportok esetében, a válaszadók értékelték a C feladatcsoport 

feladatainak nehézségi szintjét is, melyet a 6. táblázatban összesítettünk. 
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6. táblázat: A C feladatcsoport feladatai nehézségi szintjének értékelése 

 

Feladatok Kontextus 

Nehézségi szint 

1 2 3 4 5 

C1 – „pH” KÉM 6 17 17 7 6 

C2 – „Oszthatóság” MAT 9 12 22 6 4 

C3 – „Hang terjedése” FIZ 11 11 24 5 2 

C4 – „Tomi” ÉLET 30 10 10 1 2 

C5 – „Sas” BIO 19 14 16 2 2 

 

A C feladatcsoport feladatainak eredményességét és nehézségi szintjének értékelését (3. ábra) 

összehasonlítva, tapasztaljuk, hogy a feladatok sorrendje megegyezik. Ez azt jelenti, hogy a válaszadók 

eredményessége az egyes tantárgyspecifikus szövegű feladatok esetében (a hétköznapi feladatot is 

beszámítva), egyértelműen összhangban van azzal a sorrenddel, ahogyan a válaszadók az egyes 

feladatok nehézségi szintjét értékelték. 

 

 
 

3. ábra: Az C feladatcsoport feladatainak átlagos értékelése 

 

Végezetül a 7. táblázatban összefoglaltuk az ítéletlogika három kiválasztott területére összpontosító 

feladatcsoportokban a válaszadók eredményességét, valamint a feladatok nehézségi szintjének a 

válaszadók általi átlagos értékelését. 

 
7. táblázat: Az egyes feladatcsoportok eredményeinek összehasonlítása 

 

 Feladatcsoport 

 A B C 

Helyes válaszadók átlagos 

százalékos aránya 
69,0% 33,4% 74,0% 

Feladatcsoport nehézségi szintjének 

átlagos értékelése 
2,37 3,12 2,39 
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Az összefoglalás alapján egyértelmű, hogy az állítások tagadásával kapcsolatos feladatok jelentették 

a legnagyobb nehézséget a hallgatóknak, ami a feladatok nehézségi szintjének értékelésében is 

megmutatkozik. 

 

4. Összefoglalás 

A tanítóképző és tanári szakos hallgatóink körében lezajló felmérés a természettudományos 

tantárgyak tanítása során is felmerülő fontos kérdésekkel foglalkozott. Egyúttal azt a szakmai, elméleti 

felvetést is vizsgálta, hogy egy-egy feladat tantárgyspecifikus szövegkörnyezete mennyiben van 

hatással a feladat megoldásának eredményességére. Fontosnak tartottuk felmérni azt is, hogy 

hallgatóink - jövőbeni tanítók és tanárok - képesek-e megfelelően megítélni egy-egy feladat nehézségi 

szintjét. 

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az ítéletlogika vizsgált elemei közül a válaszadók a 

legkevésbé sikeresek azokban a feladatokban voltak, amelyekben kvantort tartalmazó egyszerű 

állítások tagadásának megfogalmazásával kellett bizonyítaniuk tudásukat. A válaszadók a 

legsikeresebbek azon feladatok megoldásában voltak, ahol ki kellett választaniuk a következtetések 

helyes megfogalmazását a megadott kezdeti állításhoz. 

Csapó és Molnár (2012) tanulmányukban rámutatnak, hogy a gondolkodás képességének 

elemzéséhez mindig szükségünk van egy adott kontextusra. Felmérésünkben az eredmények jelentős 

különbségeket mutatnak a válaszadók eredményességében a feladatok tantárgyspecifikus kontextusától 

függően. A válaszadók az ítéletlogikai feladatok két területén (A és C feladatcsoport) is a mindennapi 

életből származó kontextusú feladatokban voltak a legsikeresebbek. Ez várható volt, hiszen a 

középiskolai matematika ítéletlogikája alapjainak tanítása általában a mindennapi életből vett szöveges 

feladatokra épül. Tehát a kvantorok megértése és használatuk a mindennapi beszédben illetve az iskolai 

tantárgyakban, valamint a következtetések helyes megfogalmazása megszokott a diákok számára. A 

kvantorokat tartalmazó állítások (B feladatcsoportok) tagadásával a válaszadóknak összességében 

nehézségeik voltak, és éppen a hétköznapi élettel kapcsolatos feladat megoldása okozta a legnagyobb 

nehézséget.  

Az egyes tantárgyakat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók két feladatcsoportban (A és C) 

egyértelműen a kémiai kontextusban érték el a legrosszabb átlagos teljesítményt. Az állítások 

tagadásának helyes megfogalmazására irányuló feladatok megoldásában a válaszadók kémiai 

kontextusú feladatban elért eredményessége az utolsó előtti helyen állt. 

A feladatok nehézségi szintje a legmagasabb a hallgatók szerint a B feladatcsoportban volt. A 

válaszadók szerint a másik két feladatcsoport (A és C) átlagos nehézségi szintje megközelítőleg azonos 

volt. A feladatsorok átlagos eredményességének és az átlagos nehézségi szintjének összehasonlítása 

alapján hasonló tendenciát figyelünk meg, így kijelenthetjük, hogy a feladatcsoportok nehézségi szintje 

értékelésének átlagos eredményei tükröződnek a válaszadók által helyesen megoldott feladatok 

arányában is. 
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ELEMENTS OF PROPOSITIONAL LOGIC IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC AND 

MATHEMATICAL TASKS - ANALYSIS OF THE RESULTS OF RESEARCH CONDUCTED 

AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

 

Summary 

Mathematical thinking is an integral part of the skills needed to solve problems in science and 

everyday life. As one of the mathematics disciplines, propositional logic forms the basis of the apparatus 

of logical thinking that supports scientific thinking. Our study presents the results of empirical research 

that focuses on analyzing the solution of problems formulated in mathematical, physical, biological, 

and chemical contexts that contain selected elements of propositional logic. Our research aimed to find 

out how successfully the respondents solve the given types of tasks, how respondents evaluate the 

difficulty of the tasks, and whether there are differences in solving individual tasks according to the 

subject-specific context. The focus group of our interest was the students of the Faculty of Education, 

J. Selye University. As a research tool, we used a knowledge test that included 15 tasks sorted into three 

thematic task groups: understanding quantification, the negation of statements, and the formulation of 

inferences.  

 

Keywords: mathematical thinking, science education, propositional logic
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Összefoglaló 

Ebben a dolgozatban a gyermekfilozófiát, mint a filozófia örökségének egy lehetséges hordozóját 

tekintem a magyarországi oktatásban, köznevelésben.  

A gyermekfilozófia lipmani elképzelése szerint, a gyermeki gondolkodás tökéletesen alkalmas arra, 

hogy filozófiai kérdések kerüljenek annak központjába. Ez azzal a hosszabbtávú céllal jár együtt, hogy 

a gyermekek később kritikus gondolkodók, elmélkedést kedvelők, toleráns, s majd később filozófiát 

behatóbban tanulmányozni vágyó felnőttek legyenek. A magyarországi oktatási környezet a filozófiát 

tantárgyként teljesen eliminálta az oktatási dokumentumokat alapvetően és kiterjedten szabályozó 

Nemzeti alaptantervből. Míg a 2012-es NAT tartalmazta a filozófia tantárgyat, így ha nem kötelezően 

minden gimnáziumban, de azokban az intézményekben mindenképp megjelenhetett, ahol szaktanár állt 

rendelkezésre. 2020-ra a filozófia tanárok szerencsésebb esetben egyszakos tanárként dolgozhatnak, a 

tantárgy pedig teljesen elvész. A filozófiai kérdések, filozófiatörténeti csomópontok még elvben sem 

integrálódnak az új NAT előírásai alapján a többi tantárgyba.  

A gyermekfilozófia a filozófia tantárgy hiányának egy lehetséges pótlója. A gyermekfilozófia 

Magyarországon az 1990-es években kezdett bekerülni a köztudatba, Lipman módszerének magyar 

viszonylatokba való átültetése ekkor kezdődött meg, megvalósulási példáit Szirtes László munkái 

dokumentálják. A gyermekfilozófia a gyermeki gondolkodás alapvető sajátosságára épít. A 

kíváncsiság, a megismerni vágyás és a magyarázatkeresés útján fejleszti a kognitív és szociális 

képességeket, azzal együtt, hogy a nagy filozófiai hagyományok megismerésére való igény 

feltámasztásának lehetőségét is hordozza, ezáltal a magyar oktatásban a filozófia jövőjének kulcsa lehet. 

 

Kulcsszavak: gyermekfilozófia, filozófia, oktatás, nevelés, módszertan 

 

 

1. Bevezetés 

Az elmúlt három évben szerzett gimnáziumi filozófiatanári tapasztalataimat, és elméleti kutatási 

eredményeimet sűrítve rögzítem ezt az írást. A tanulmány célja, hogy újra ráirányítsa a figyelmet arra 

a háttérbeszoruló, a magyarországi köznevelési rendszerből jórészt eltűnésre ítélt tudományterületre és 

további lehetőségeire, amelynek évezredes hagyományai, öröksége nem lehet, hogy csak az 

akadémikusok kiváltága legyen. Már csak azért sem, mert e tantárgy nem csupán elméleti, tudományos, 

kulturális értékeket, hanem nevelési értékeket is hordoz. 

A filozófiát feltehetően gyakorlati hasznosságának vélt hiánya sodorja a középiskolai oktatásból 

való teljes eltűnés küszöbére. Az oktatás gyakorlatiasabbá tételének igénye összességében nem 

elvetendő, és nem szándékom amellett érvelni, hogy mindenáron filozófiát kell tanulnia minden 

középiskolás diáknak. Sőt. Racionális törekvés a diákok terheinek csökkentése, az óraszámok 

alacsonyantartása és az érettségi tárgyakra helyezett erőteljesebb fókusz. Ugyanakkor nem feledkezhet 
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meg egy oktatási rendszer arról az el nem hanyagolható tényről, hogy az ember nem pusztán a 

hétköznapi élet színterében való boldogulásért tanul (még akkor is, ha ezzel elsőre vitatkoznánk), nem 

pusztán a bizonyítvány megszerzéséhez szükséges ismeretanyag elsajátítása miatt jár iskolába. Egy 

fiatal az iskolai intézményekben nem csak ismereteket sajátít el, hanem egyszersmind nevelődik is. 

Ennek a nevelésnek egyik kulcsmozzanata az erkölcsi nevelés, melyet kiteljesíteni nehéz lehet annak a 

tudományterületnek a megismerése, alkalmazása nélkül, aminek a hatáskörébe tartozik maga az  

erkölcs, a morál.  

 Hogyan lehetne tehát valahogy mégis megtartani azokat az erényeket, melyeket a filozófia tantárgy 

magában hordoz? Hogyan lehetne meghagyni a helyet a fiatalok filozófiai érdeklődésének felkeltésére? 

Alkalmas erre pusztán az általánosiskolai etika oktatás? Ha igen, hogyan?  

Ezeken a kérdéseken gondolkodva, és a gyermekfilozófia elméleti és módszertani 

megalapozottságát megismerve talán megvan a kulcs. A gyermekfilozófia a gyermeki gondolkodás 

alapvető sajátosságára épít. A kíváncsiság, a megismerni vágyás és a magyarázatkeresés útján fejleszti 

a kognitív és szociális képességeket, azzal együtt, hogy a nagy filozófiai hagyományok megismerésére 

való igény feltámasztásának lehetőségét is hordozza, ezáltal a magyar oktatásban a filozófia jövőjének 

kulcsa lehet. 

 

2. A magyarországi oktatási helyzet a filozófia tantárgy tükrében 

A dolgozat első részében kizárólag a magyarországi oktatási környezetet vizsgálom, áttekintve az 

oktatási, nevelési alapdokumentumokat, és az iskolai környezetet, annak lehetőségeit, majd a 

gyermekfilozófia területét kívánom bemutatni, és rámutatni arra, hogyan pótolhatja a középiskolai 

filozófiaoktatás hiányát a terület alkalmazása. 

Középiskolában 2013-tól 2020-ig gimnáziumban végzős évfolyamon tanulhattak a diákok filozófiát 

akkor, ha az intézmény ezt pedagógiai programjában lehetővé tette, és ha rendelkezésre állt megfelelő 

végzettségű szaktanár. A filozófia tehát választható tantárgy lett. 

Filozófiaoktatás kétféleképpen alakulhatott. A 2012-es Nemzeti alaptanterv (NAT) részletesen kitér 

a filozófia tantárgy jelentőségére, részletezi a tantárgy céljait, fejlesztési feladatait. Továbbá lehetőséget 

hagy arra, hogy a szaktanár saját döntése alapján alakítsa a filozófiai tartalmak feldolgozásának 

mikéntjét: „A filozófiai tartalmak feldolgozása többféle módon történhet, így lehet például 

kultúrtörténeti súlypontú, az interdiszciplinaritást hangsúlyozó, kronologikus, problémacentrikus 

felépítésű, vagy a filozófiai diszciplínák felől közelítő tematikus szerkezetű.” (Magyar Közlöny 2012. 

évi 66. szám, 77.) Nincs tehát feltétlenül szükség arra, ami miatt oly sok panasz érte a filozófia 

tantárgyat, mely szerint nem több mint egy (rossz értelemben vett) második történelem óra, ahol a 

diákok számára feleslegesnek tűnő többletinformációk magolásáról lenne szó. A filozófiaoktatásban 

megvan a lehetőség arra, hogy sokoldalúságával, problémaközpontú megközelítéssel változatos 

módszerekkel olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat mélyítsen el a diákokban, melyek 

rendkívül fontosak a hétköznapi életben (logikus gondolkodás, érvelés, lényeglátás, kommunikációs 

képesség stb.), és ezen túl lehetőséget teremt arra, hogy az erkölcsi nevelés a többi tantárgyhoz képest 

egy teljesen más szinten váljon lehetővé. 

Magyarországon a 2020-ban bevezetett Nemzeti alaptanterv tovább erősíti a filozófia tantárgy 

kikopását. Ugyan kerettanterv készült hozzá (9-12. évfolyamot átívelően), s ez lehetővé teszi a 

gimnáziumoknak, hogy bármelyik évfolyam óraszámába beilleszthető legyen, a dokumentum mégsem 

erősíti a tantárgy melletti elköteleződést. A 2020-as NAT már egyetlen mondatot sem ejt a filozófia 

tantárgyáról, ismeretanyagát más tantárgyakba nem integrálta. A filozófiával szorosan összekapcsolódó 

etika tantárgy a középiskolai színtérről teljesen eltávolításra került, és már csak az általános iskolai 

intézményekben tanítják. Mindez hatással volt a felsőoktatásra is. Mára már a filozófia tanári képzések 

is teljesen átalakultak, és az etika tanítás elméletére és módszertanára készítik fel a hallgatókat. 

A filozófia tantárgy hányattatott sorsának története rendkívül tanulságok, érdekes tendenciákat 

mutat. Filozófia, illetve filozófiához köthető tantárgyak helyzetét Szücs László Gergely tekinti át 

tanulmányában az 1879-1944-ig tartó időszakban. Az oktatásban ettől kezdődően folyamatosan jelen 

van ilyen jellegű tantárgy, azonban a tantárgy tartalma időről időre eltéréseket mutat. A Volt-e a magyar 

filozófiaoktatásnak aranykora? (2007) című tanulmányában rámutat arra a fontos tényre, hogy míg a 

filozófia oktatása rendelkezik hagyományokkal a magyarországi oktatási rendszerben, ugyanakkor az 

általa vizsgált hatvanéves időszakról nem mondható el, hogy ekkoriban egyértelműen jó vagy jobban 

működő lett volna a tantárgy tanítása, illetve adekvát és kielégítő lett volna a benne foglalt tananyag. A 
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filozófia oktatás sikerességét, a jó filozófia oktatást így határozza meg összefoglalóan Szücs: „A 

filozófia nem „külön tárgyterület”, hanem a gondolkodás egy formája, olyan gondolkodási mód, amely 

mindig a végső alapokig kérdez. A filozófia tantárgy speciális nevelési feladatokat lát el, elsősorban az 

önreflexióra nevelés eszköze. […] A filozófia megtanít arra, hogyan szabaduljunk meg előítéleteinktől, 

arra nevel, hogy a valóságot ne fogadjuk el olyannak, ahogyan elénk tárul, tudjunk a dolgok mögé 

kérdezni.” (Szücs 2007, 170.) 

Az idézett szempont az általa vizsgált időszakban egyáltalán nem valósult meg. A tantárgy maga 

ebben 60 évben periférikus pozícióban helyezkedett el az oktatásban, az állami gimnáziumi képzés 

utolsó évében jelent meg, és a szerző által vizsgált feljegyzések alapján nyelvészethez kötött logika és 

pszichológiai ismeretek közvetítése képezte a tananyagot. A két világháború közti időszakban a 

filozófiaoktatás minden újítás nélkül megtartotta ezt az első világháború előtti ismeretanyagot. Ennek 

köszönhetően Magyarországon nem tudott kialakulni olyan szellemi környezet, mely a nyugati 

társadalmakhoz hasonlóan magas presztízsértékkel kezeli a filozófiát.  

Az 1970-es évektől Magyarországon a Világnézetünk alapjai című tárgy töltött be a filozófia 

tantárgy általános, megalapozó, minden más tantárgyhoz kapcsolódó szerepkört. Ez a tárgy a szocialista 

nevelést tűzte ki célul és kifejezetten a szocialista világkép szűrőjén keresztül vizsgálta a világ 

jelenségeit. A tantárgyat minden középiskola 4. évfolyamán tanították. Erőteljes eleme volt a politikai 

nevelés, a marxista-leninista ideológia iránti elköteleződés erősítése (Pozonyi és Báthory 1975). Ez az 

ideológiai célú felhasználás néhány évtizeddel később a filozófia tantárgy megbélyegzettségét vonta 

maga után.  

A Világnézetünk alapjai tantárgyat 1986-tól a Bevezetés a filozófiába váltotta fel, „Az 1990-es évek 

közepéig a középiskolák dönthettek arról, hogy beemelik-e a helyi tantervükbe […]” (Farkas 2015) A 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet egyáltalán nem tartalmazza a 

filozófiát, ám épp az 1995-2000-es évek közötti időszak az, amikor a filozófiatanításra való nyitottság 

teret enged a korszerű filozófia tankönyvek és tanítási módszerek magyarországi megjelenésére. Ebben 

az időszakban jelennek meg a gyermekfilozófiai szöveggyűjtemények (Havas, Demeter és Falus 1997; 

Falus és Jakab 1998, 1999), melyek az amerikai Philosophy for Children módszereit és eredményeit 

igyekeznek elérhetővé tenni a magyarországi befogadó közeg számára.  

A filozófia 1996 óta az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) részét képezi és 

választható érettségi tantárgyként még a 2020-as új NAT-tal bevezetett érettségi vizsgatárgyak 

változásaival is megmaradt választható kimeneti megmérettetésként a magyar diákok számára. 

Az eddig leírtak alapján a vázolt kép meglehetősen borongós. Ha ilyen sok idő alatt nem tudott a 

filozófia tantárgy gyökeret verni a magyar oktatásban, ha mindig is periférikus tantárgy volt, ha a 

megítélését mindig is beárnyékolták akár ideológiai, akár praktikum béli fenntartások, akkor nem lehet, 

hogy el kellene engedni? A tantárgyban hordozott értékek, kulturális, fejlesztési és nevelési értékek azt 

indokolják, hogy érdemes tovább gondolkodni azon, hogyan lehetne ezeket konzerválni, újragondoltan 

alkalmazni. 

 

3. A gyermekfilozófia mint lehetséges válasz a problémára  

A gyermekfilozófia az 1970-es években, az Amerikai Egyesült Államokban megjelenő alkalmazott 

filozófiai törekvés, mely szerint egész kisiskolás kortól megkezdhető a fiatalok filozófiai gondolkodás 

iránti érzékenyítése, számos készséget és képességet fejlesztve, és utat engedve a filozófiai tudás 

későbbi elmélyítésének. A Philosophy for Children (szó szerinti fordításban filozófia gyermekeknek, 

de magyarban a gyermekfilozófia elnevezés maradt széleskörű használatban) Lipman elképzelése 

szerint a filozófia tudományának és szemléletének rendkívül hatékony kognitív és személyiség fejlesztő 

voltának stúdium szintű felhasználása az oktatási intézményekben. Az erre a célra kidolgozott 

szövegközpontú programjának adaptációi részletekben magyarra fordítva is fellelhetőek (Lipman és 

Sharp 2007). 

A gyermekfilozófia szakirodalmi megalapozottsága Magyarországon egyelőre nem széleskörű, és a 

terület kutatása több hiányosságot is magáénak tudhat. Karikó Sándor az elmélet elmélyítését, a terület 

kutatásának szisztematikusabbá tételét jelöli meg a témával foglalkozó kutatók számára kitűzendő 

célként, a gyermekfilozófia gyakorlati alkalmazását pedig hatásossá és meggyőzővé kell tenni 

tanulmánya szerint (Karikó 2013, 66.). Az új Nemzeti alaptantervhez elkészült filozófia kerettanterv 

erősíti és motiválja a gyermekfilozófia témájának kutatását, továbbá az általános iskolai erkölcstan 

tanítás fejlesztése szempontjából is kiemelkedően fontos lehet. A gyermekfilozófia módszereiben rejlő 
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kompetenciafejlesztő lehetőségek, a terület interdiszciplináris jellege, eszközbéli igénytelensége, 

organikus szemléletmódja, alkalmat adhat az iskolai nevelés keretei között a filozófia örökségének 

fenntartására. 

A téma meglehetősen vitatottnak számít a magyarországi és nemzetközi tudományos közegben. 

Vitatottsága tulajdonképpen megjelenésének kezdete óta jelen van, és a gyermeki filozofálás életkori 

kognitív megalapozottságának hiányából, illetve tisztázatlan fogalommeghatározásból eredeztethető. 

Az alapvető kérdések tehát három aspektusban foglalhatók össze; (1.) hogyan vélekedik a 

gyermekfilozófia a gyermeki létről és annak filozófiához való viszonyáról (fejlődéslélektani aspektus), 

(2.) mi a gyermekfilozófia filozófia fogalma (fogalommeghatározás aspektusa), (3.) hogyan 

pozícionálható a gyermekfilozófia a filozófia területén belül (rendszertani elhelyezés aspektusa). 

Gyermekfilozófiával elsőként Matthew Lipman kezdet foglalkozni, és az amerikai, illetve 

angolszász nyelvterületeken került a gyakorlati filozófia látókörébe (Lipman és Sharp 1978, 1980, 

1982). A témát körülvevő vita fejlődéslélektani aspektusának kiindulópontja, hogy Lipman a kisiskolás 

korosztályt tekinti a gyermekfilozófia célcsoportjának, csakhogy a jelentős és elismert kutató Piaget 

megfigyelése és kutatása egészen mást mutat a korosztály mentális képességeiről, mit amire a 

gyermekfilozófia vállalkozna. Piaget szerint a gyermek nem képes a gondolkodást gondolkodásának 

tárgyává tenni (metakogníció) 12 éves kora előtt, ebből következik, hogy a gyermekkor ezen 

szakaszában az elvont gondolati műveletek, melyek lehetővé teszik a filozófiai strukturált 

gondolkodást, nem lehetségesek. Nehezíti ezt továbbá az egocentrikus gondolkodásmód, a mentális 

nézőpontváltás nehézsége (Cole és Cole 2003, 340-346.) Garret Matthews Philosophy and the Young 

Child című könyvében (1980) az általa vizsgált gyermekek alapján azt bizonyítja, hogy Piaget elmélete 

tökéletlen, és hogy az egészen kicsi gyermekek is képesek a filozofikusan gondolkodni, filozófiai 

kérdésfelvetéseket tenni, és fogékonyak az elvont gondolatmenetek iránt. A gyermekfilozófia 

elkötelezett alkalmazói és kutatói elfogadják a Matthews által kínált álláspontot, és erre építve folytatják 

a gyermekfilozófia elméleti és gyakorlati hátterének kidolgozását és fejlesztését. Érdekesség, hogy a 

gyermekfilozófia gyermek elképzelése elég széles spektrumra ráhelyezhető. Az eredeti elképzelés a 

kisiskoláskor, de gyermekfilozófia gyermeke elgondolható egészen csecsemőkortól kezdve (Gopnik, 

Khul és Meltzoff 2010; Gopnik 2012), majd kisiskolásként, ahol már oktatási intézményben 

szembesülhet a filozofálás tevékenységével (itthon etika óra keretei között) egészen serdülő, 8. 

osztályos koráig, de elképzelhető középiskolás kamaszként is, melynek egész a végén találkozik 

filozófiai problémafelvetésekkel. Ekkor már filozófiatörténeti ismeretekkel bővítve szerezhetnek tudást 

és tapasztalatot a filozófiai gondolkodásról. Szigorúan véve gyermekfilozófiai módszereket, és 

ragaszkodva az eredeti elképzeléshez, talán az utóbbi két korcsoporton lehet alkalmazni legnagyobb 

sikerrel a gyermekfilozófia szövegközpontú módszereit, bár izgalmas szempont lehet a csecsemőkori 

folyamatosan fejlődő gondolati műveletekkel kiegészíteni a gyermekfilozófia megalapozását. 

Matthews-zal vitába szállva akadnak, akik azt bizonyítják, hogy a filozófia nem a gyermekek terepe, 

és a Piaget-féle elképzelés helytállóságára és Matthews hibás következtetéseire hívják fel a figyelmet 

(Kitchener 1990). Ezek az eltérések elsősorban a filozófiának és a filozofálásnak a két részről történő 

eltérő meghatározásaiból erednek. Mi mégis a filozófiai gondolkodás? Miért lehet rá képes a gyermek? 

A filozófiai gondolkodás a közhely szerint egyidős az emberiséggel. Az emberi gondolkodás alapvető 

sajátja, az, ami megkülönböztet bennünket más élőlényektől, hogy nem csupán a jelenhez, 

tevékenységhez, helyzethez kötötten tudunk gondolkodni, hanem el tudjuk képzelni, sőt tervezzük a 

jövőt, vissza tudunk emlékezni a múltra, és a jelenben elvontabb síkon is tudunk gondolkodni, mint 

amit a pillanatnyi szituációk, cselekvések indokolnának. Igényeljük a világ történéseinek magyarázatát, 

végtelen kíváncsiság hajt bennünket, még akkor is, mikor nem ez lenne az első kifejezés, amivel 

meghatároznánk attitűdünket. De vajon filozofálásnak tekinthető minden olyan tevékenység, amely a 

hétköznapiságon, gyakorlati élet teendőin túlmutató szellemi tevékenység? Mindenki filozófus, vagy 

csak a filozófus az? A válasz talán így fogalmazható meg: mindenki filozofálhat, de a filozófus mindezt 

egy nagyobb kanonizált rendszer ismeretének birtokában teszi, saját gondolatait, elméleteit, kérdéseit e 

rendszerben képes elhelyezni, és ennek az elhelyezésnek a nyomán a kánon minden szerzőjének 

gondolatával kapcsolatot alakít ki. Ahhoz, hogy valakiből igazi filozófus legyen a filozófia örökségének 

fokozatos megismerése, átlátása, felhasználása elengedhetetlen. A fiatal kori érdeklődés és nyitottság a 

filozófiai gondolatok iránt utat engedhet a filozófia hagyományainak megismerése felé, de csak abban 

az esetben, ha ezek a hajlamok nem kerülnek elnyomásra a felnőttek gyakorlat- és hasznosságorientált 

gondolkodása által, és erősen támogatná az is, ha már egész kicsi korban tisztában lennének azzal, hogy 
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amiről gondolkodnak, az nem csupán őket érdekli, hanem évszázadok óta foglalkoztatja az embereket. 

Mi emberek kevésbé rettegnénk talán a választalanságtól, bátrabban mernénk kérdezni, bátrabban 

beszélnénk a jól átgondolt álláspontjainkról. Ennek megalapozásához szükség van a 

gyermekfilozófiára, de legalábbis azokra az alapvetésekre biztosan, melyeket ez a terület magába foglal. 

Lipman eredeti elképzelésével nagyban megegyezik a francia gyermekfilozófia egyik legfontosabb 

képviselője, Oscar Brenifier álláspontja. Lényeges kiemelni, hogy szerinte a gyermekfilozófiában a 

filozófiai aspektus sokkal inkább módszer, sokkal inkább eszköz, mint cél. Eszköz a gyermekek kritikus 

gondolkodásának, logikai képességének, kommunikációjának és nyitottságának a fejlesztéséhez, mely 

a demokratikusan és felelősen gondolkodó felnőtté válás céljához erőteljesen hozzájárul (Brenifier 

2015) Lipman az egyesült államok-béli kontextusban szintén ezt a fejlesztési célt jelölte ki. Ez a 

gondolat szervesen kapcsolódik a konstruktív pedagógia alapvetéseihez. Ha ezeket az alapvetéseket 

elfogadjuk, akkor a gyermekfilozófia elengedhetetlen és fontos részét kell, hogy képezze egy 

előremutató, progresszív pedagógiai folyamatokat megcélzó oktatási közegnek. Mindez azt is 

implikálja továbbá, hogy a gyermekfilozófia sokkal inkább a pedagógia terepére tartozó terület, és nem 

a filozófiában kellene rendszertani elhelyezését elvégezni. A gyermekfilozófia tudományos közegben 

elfoglalt helyének meghatározási nehézségei, tisztázatlansága azt mutatja, ahogy azt Karikó is kiemeli 

(2013), hogy a gyermekfilozófia még gyerekcipőben jár, és a terület kutatóira további feladatok 

hárulnak. 

Thomas E. Wartenberg: Teaching Philosophy Through Children's Literature (2009) című művében 

azon túl, hogy a filozófia tantárgyközi kapcsolatteremtő szerepére világít rá, a tanár megváltozott 

minőségére hívja fel a figyelmet. Általánosságban elmondható, hogy a 21. századi oktatásban a tanár 

már nem minden tudás birtokosa. Sokkal inkább partner, segítő, a rancierei megközelítés szerint 

egyenrangú fél szerepében kell, hogy megjelenjen (Ranciere 1990). Ezt a szerepet már nem csak az 

újabb generációk megváltozott felnövekedési körülményei, a munkaerőpiac újszerű elvárásai miatt kell 

kijelölni. Úgy tűnik társadalmi, kulturális, és környezeti változások, a globális méretű előre nem látható 

tényezők, például a jelenleg is tartó pandémia is indokolja. A gyermekfilozófiában a tanári szerep 

újragondolásának mozzanata a lipmani és a brenifieri elgondolásban is megjelenik. 

 

4. Összegzés 

A filozófia abban a pillanatban, ahogy a tanulási-tanítási folyamatoknak tárgyaként kerül annak 

látószögébe (és nem annak filozófiai megalapozását adja meg), máris számos problémával küzd. 

Egyrészről adott egy olyan társadalmi, történelmi közeg, mely magát a tantárgyat kivetni látszik 

magából, akár annak nem kívánt ideológiai tartalommal való azonosítása miatt, akár a modern gyakorlat 

és haszonorientált szemléletbe való bele nem illése okán. Másrészről adott egy olyan határterület, amely 

jócskán a pedagógia hatókörébe tartozik, ám legalább ennyire igényli, (s számon is kérik rajta), hogy a 

filozófia tudományos rendszertanában is foglalja el az épp e határterület voltából adódóan rendkívül 

bizonytalan helyét. Ahhoz, hogy feloldjuk ezeket a nehézségeket mindkét terület kapcsolatban a 

következőket javaslom: 

Fogadjuk el, hogy a filozófia fogalmi meghatározása (legalább) kettős. Az egyik meghatározás a 

filozófiát az egyetemek színterén tartja, a másik meghatározás emberi mivoltunkból fakadó 

sajátosságunkat kiemelve mindenki számára művelhetőnek tekinti. Lássuk be, hogy ha az utóbbit 

elvetjük, az előbbi is csorbulni fog. Csorbul, azon földhözragadt okoknál fogva, hogy kevesebb 

hallgatót vonz majd a filozófia (etika) szak, kevesebb oktató tud majd filozófiai területekkel 

foglalkozni, kevesebb érdeklődő, és értő olvasója lesz az ilyen jellegű kutatásoknak, írásműveknek. 

Értsük jól, hogy a filozófiával való iskolai keretek között történő foglalkozás nem csak ezért fontos. 

Engedjük, hogy minél többen, minél változatosabb korban részesüljenek azokból az erényekből, 

melyekkel e terület szolgálni tud. Tegyük lehetővé a gyermekeknek, hogy természetes kíváncsiságuk 

olyan tudományterülethez is elvezesse őket, amely gondolkodásra tanít, és habár gyakorlati haszna talán 

igen nehezen és hosszú idő után válik mérhetővé mégis akadnak ezen kívül is olyan értékek, melyeknek 

a megismerésével egy ember több és jobb lehet. 

A gyermekfilozófia így válik a filozófia örökségének egy lehetséges fenntartási módjává. 
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A POSSIBLE WAY OF MAINTAINING THE LEGACY OF PHILOSOPHY IN THE 

HUNGARIAN EDUCATION SYSTEM 

 

Summary 

In this study I consider Philosophy for Children as a possible carrier of the heritage of philosophy in 

public education system in Hungary. 

The educational environment in Hungary has completely eliminated philosophy as a subject from 

the national core curriculum that extensively regulates educational documents in the country. 

Philosophical issues, nodes in the history of philosophy, are not even integrated into the other subjects 

on the basis of the regulations of the new national core curriculum. 

Philosophy for Children is a possible substitute for the absence of the subject philosophy. According 

to Lipman’s conception of children’s philosophy, children’s thinking is capable to put philosophical 

issues at its center. Children's philosophy builds on the fundamental features of children's thinking. It 

develops cognitive and social skills through curiosity, through the desire to learn and the need to search 

for explanations, in hand with the possibility of resurrecting the need to learn about great philosophical 

traditions, thus it can be the key to the survival of philosophy in the Hungarian education system. 

 

Keywords: Philosophy for Children, teaching and learning, education, methodology 

http://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2015/07/The-practice-of-philosophy-with-children-ORIGINAL-1.pdf
http://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2015/07/The-practice-of-philosophy-with-children-ORIGINAL-1.pdf
http://misc.bibl.u-szeged.hu/12741/1/mp_1975_003_5183_278-289.pdf
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20702
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf


 

386 

 

 
 

AZ ÁLLATASSZISZTÁLT EDUKÁCIÓ MINT ÖRÖKSÉG  

ÉS A XXI. SZÁZAD LEHETŐSÉGE 
 

GELENCSÉRNÉ BAKÓ MÁRTA1, GULYÁSNÉ RÁKOSFALVI ANITA2 
1MATE Kaposvári Campus, Kaposvár, Magyarország 

2Tolna Megyei EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolája, Dombóvár, Magyarország 

gelencserne.bako.marta@uni-mate.hu, r.gulyas72@gmail.com  

 

 

Összefoglaló  

Az állatok jelenléte és fontosságuk az emberiség életében az őskorig vezethető vissza. A szerepük 

azonban fokozatosan változott és napjainkig eljutottunk az állatasszisztált intervenció különböző 

területihez. (Bánszky és mtsai, 2012; Babos, 2013; Gelencsérné és Ullmann, 2020)  

Kutatásunk célja, a törpenyúl bevonása az iskolakezdés élményközpontú támogatásába. Kutatási 

kérdésként fogalmazódott meg: Milyen hatással van a tanulók viselkedésére a kutatásban részt vevő 

törpenyúl? Hogyan változik a tanulók magatartása a kisállat jelenlétében? Hogyan változik a tanulók 

pedagógushoz, illetve társaikhoz való viszonya?  

A kutatás kétszer hathetes periódusra bontható. az első hathetes időszakban a törpenyúl nélküli 

időszak, a második hathét a törpenyúllal végzett időszak. Kvalitatív kutatásmódszertan alkalmazásával 

strukturált megfigyelést és szociometriai vizsgálatot alkalmaztunk, n=11.  

Kutatásunk pilot kutatás, nem reprezentatív, de igazolható a pozitív hatás az iskolai beilleszkedés, 

és a szociális kapcsolatok bővülése tekintetében. 

Az eredmények birtokában fel kívánjuk hívni a figyelmet a társállat pedagógiai célú bevonásának 

fontosságára a szociális kompetencia fejlődésére, fejlesztésére, mely támogatja a többdimenziós 

társadalmi szerepvállalást. 

 

Kulcsszavak: állattal asszisztált edukáció, óvoda-iskola átmenet, élményközpontú oktatás 

 

 

1. Szakirodalmi áttekintés  

 

1.1. Az állattartás jótékony hatása az emberekre 

Az állattartók megtapasztalják, hogy a kisállatok gyökeresen megváltoztatják a mindennapjaikat, 

melyek színesebbé, boldogabbá, tartalmasabbá válnak. A kutyák képesek felismerni gazdájuk 

hangulatát, és tudják, hogy milyen helyzetben hogyan viselkedjenek. A kutyatartás a társas életet is 

pozitívan befolyásolja, segít a magány leküzdésében. A házi kedvencek „segítenek” a 

gyermeknevelésben is. Ha a gyermeket felelősségteljességre akarjuk nevelni, hasznos, ha veszünk 

valamilyen kisállatot, így minden nap foglalkoznia, gondoskodnia kell róla, felelősséggel tartozik a 

kisállat jóllétéért. Segíthet a gyermeknek a bizalom fejlesztésében is, hisz kölcsönösen meg kell bízniuk 

egymásban ahhoz, hogy mindketten biztonságban érezhessék magukat az együtt töltött időben. Az állat 

segíthet a gyermek szociális kapcsolatainak fejlesztésében, a kötődés kialakulásában, türelemre, 

empátiára tiszteletre, neveli a gyermeket. Bizonyítottan rengeteg pozitív hatást gyakorolnak testünkre 

és lelkünkre (Molnár, 2019). 

A nevetés életerő serkentő, endorfint termel, napi 20 perc nevetés fájdalomcsillapító hatású, erősíti 

az immunrendszert, egy nehéz nap után javítja a hangulatot, csökkenti a stresszt. Számos tanulmányban 

vizsgálták az állatok jelenlétének jótékony hatását a légzésszámra, szívverésre, a stresszmutatók 

(vérnyomás, pulzusszám) csökkenésére vonatkozóan (Wu és mtsai, 2002; Barker és mtsai, 2005). 

mailto:gelencserne.bako.marta@uni-mate.hu
mailto:r.gulyas72@gmail.com


 

387 

 

Megfigyelték, hogy a társállatok simogatásának nyugtatóbb ereje van, mint az egyszerű pihenésnek. 

Állatok simogatásának hatására csökken az emberek vérnyomása, szívfrekvenciája, ami hosszú távon 

jótékony, egészségmegőrző hatású. Allen és munkatársai (1996) kísérleti helyzetben vizsgálták a 

személyek stressz paramétereit. A kísérleti helyzetben jelen volt a házastárs, a barát, majd a kísérleti 

személy háziállata. Az eredmények azt mutatták, hogy a kísérleti személyek stressz mutatói a 

háziállatuk és házastársuk jelenlétében voltak a legkedvezőbbek. Ugyanebben a vizsgálatban Allen és 

mtsai (1996) kapták azt az eredményt is, hogy az állatok jelenlétében a fájdalomérzet csökken. A 

kísérleti személyek kisebb fájdalomról számoltak be háziállatuk jelenlétében, mint egyedül, vagy egy 

barátjuk jelenlétében. 

 A humanisztikus pszichológia hangsúlyozza, hogy nagyon fontos az egyének pszichés jóllét 

szempontjából a feltétlen elfogadás, a követelések nélküli szeretet. A kutya képes az emberi érzelmek 

felismerésére és ennek megfelelő viselkedést produkál. Meg lehet vele osztania bánatot, szomorúságot, 

képes együttérzően viselkedni. Vigasztalást nyújt olyanoknak is, akiknek nincs társuk, vagy emberek 

felé nehezen nyílnak meg.  

Az állatok jelenléte serkenti a spontán érzelem kifejezését, ami a pszichés - és ezen keresztül a  

fizikai - jóllétben is fontos. Perelle és Granville (1993) állatasszisztált terápiás program hatékonyságát 

vizsgálta bentlakásos idősek otthonában. A foglalkozásokon részt vett idősek kevés társas kapcsolattal 

rendelkeztek, ritkán és keveset beszéltek, ritkán mosolyogtak. Az állatokkal való foglalkozások közben 

szignifikánsan többször mosolyogtak az idősek, mint egyéb helyzetekben.  

Az állatoknak szorongáscsökkentő hatásuk is van, írja Wells (2009). A biofília hipotézis szerint 

minden nyugalmi állapotban látható állat megfigyelése a valóságban, vagy akár képen is 

megnyugtatóan hat az emberekre (O’Haire, 2010). Az állatoknak figyelemfelkeltő és fenntartó hatásuk 

van, ami segít a stresszes helyzetekben kellemes dologra terelni a figyelmet, ezzel is hozzájárulva egy 

relaxáltabb állapot eléréséhez. 

Fine és Beck (2010) kutatása rávilágít arra, hogy az emberek új kapcsolati perspektívákat találnak a 

közös témán keresztül az állatok által. Az állattartók csoportot képeznek, ahol még informálisan is 

érezhető az együvé tartozás élménye. Az állatot tartó embert embertársai is pozitívabban ítélik meg és 

könnyebben teremtenek vele kapcsolatot. Az állatokkal való kapcsolat minden kockázattól mentes, nem 

értékelik az embert és nincsenek elvárásaik. Egy állat hatására az emberek nyitottabbá válnak, nő a 

biztonságérzetük. Ugyanakkor az elesettek is átélhetik a valakiről való gondoskodás képességének 

érzését, ez biztosíthatja a „szükség van rám” érzést, hogy legyen az embernek célja, legyen miért 

felkelnie, vagy dolgoznia. 

Gyerekeknél nagyon fontos, hogy az állatokkal való kapcsolat sokkal könnyebben átlátható szociális 

szabályok alapján történjen, így könnyebb felismerniük a helyzetet, a jelzéseket és ezekre reagálni. Az 

állatokkal való kapcsolat során a gyerek kommunikációs jelzéseire azonnal, könnyen értelmezhető 

válasz jön, így könnyebb rájönni a cselekedetek és következményeik összefüggésére. 

 

1.2. Nemzetközi és hazai állatasszisztált kutatások 

Az állatasszisztált beavatkozás három elkülönült formában jelenik meg:, olvashatjuk Bánszky és 

munkatársai (2012) tanulmányában: az állatasszisztált terápia (Animal Assisted Therapy – AAT), az 

állatasszisztált aktivitás (Animal Assisted Activity – AAA), és az állatasszisztált pedagógia (Animal 

Assisted Pedagogy – AAP vagy más néven Animal Assisted Education – AAE). Mind a három ágazat 

állatokkal támogatott fejlesztő foglalkozás, csak a fejlesztés célja különbözteti meg őket egymástól. 

Ezek közül a leginkább elterjedt terület az állatasszisztált terápia (AAT) és az állatasszisztált aktivitás 

(AAA), de egyre jobban kezd elterjedni az állatasszisztált pedagógia (AAP). Ezek közül mutatunk be 

néhány kutatást az alábbiakban 

Gyakran használnak állatokat a nagyobb önkontroll, felelősségérzet kialakítására (Serpell, 2000). 

Ugyanennek a jelenségeknek van szerepe az énfejlődésben, az éntudat alakulásában (Marton, 1970). A 

gyerek a világ tárgyaival és más élőlényekkel kapcsolatba lépve tapasztalja meg saját magát, 

visszajelzést kap és megszerzi az életben való aktív tevékenykedéshez szükséges kompetenciákat és 

önbizalmat. Egy kicsi gyermeknek hatalmas önbizalmat ad, ha képes irányítani egy másik élőlényt, aki 

nagy és erős. Egy nagytestű kutya is végrehajtja a kicsi gyermek parancsát, és óriásnak érezheti magát 

egy magabiztos ló hátán (Babos, 2013). 

Myers (1996) 25 fős óvodai csoportot figyelt meg és rögzített videóra egy éven keresztül. A 

csoportnak saját állatai voltak: béka, tengerimalac, két galamb, továbbá belátogató állatok is segítették 



 

388 

 

a csoport munkáját. A vizsgálat a gyermek-állat interakciók nem verbális jelenségeire fókuszált. Azt 

tapasztalták, hogy a visszahúzódó, illetve a hiperaktív gyerekeknél az állattal való foglalkozás kiváltja 

a mozgás folyamatos stimuláns hatását, így a tevékenység tovább tudja lekötni a gyerek figyelmét, 

akkor is, ha nem mozog a feladat közben. Az állatok figyelemmegkötő hatása hozzájárul a stressz- és a 

szorongás csökkentéséhez is (Hansen és mtsai, 1999).  

Hazai kutatások közül Bánszky és munkatársai (2012) azt tapasztalták, hogy az állatokkal 

rendszeresen kapcsolatban lévő emberek a feltétel nélküli elfogadást, szeretetet, ragaszkodást, a 

biztonságérzet létét hangsúlyozták. Arra is kitértek, hogy az állat léte önmagában csökkenti a magány 

érzetét, a szorongás mértékét azzal, hogy az állat egyfajta szociális katalizátorként segíti a társas 

kapcsolatok alakulását: (társ)állattartóként könnyebben létesítenek az emberek kapcsolatokat, 

nyitottabbakká lesznek, s ebből kifolyólag elkerül(het)ik a szociális izolációt. Hangsúlyozzák, hogy a 

fenti előnyös hatások a terápiás beavatkozások esetében is fennállnak, mert a terápiás állat önmagában 

a jelenlétével csökkent(het)i a stresszes helyzetek súlyosságát, a segítő és a kliens közti 

kapcsolatfelvételt, a kommunikációt. 

2017-ben a Kaposvári Egyetem gyógypedagógiai intézet valamint a vadbiológiai és etológiai 

tanszék együttműködésével megvalósuló projekt keretén belül három kaposvári általános iskola egy-

egy osztályába vittek nyulat terápiás céllal, abban bízva, hogy a nyuszik segíthetik a kisdiákok 

stresszoldását, kommunikációját és közösségi életét. A kutatást dr. Molnár Marcell etológus vezette. A 

gyerekekhez hetente mentek az egyetem hallgatói, akik foglalkozásokat tartottak, megfigyelték a 

gyerekeket, illetve kérdőívekkel követték a változást. A kutatás eredményeként megállapították, hogy 

a gyermekek kimutathatóan nyugodtabbak lettek, a stressz szintjük lecsökkent. Az állatok részéről 

bebizonyosodott, hogy a szocializált - kézhez szoktatott nyulak - milyen mértékben váltak be a kutatás 

során. A másfél éves projekt alatt a nyúllal és nyúl nélkül töltött hónapokat hasonlították össze a 

kutatók. A kutatásnak olyan sikere volt, hogy azóta több iskola is bevonódott a folyamatba (Molnár és 

mtsai, 2021). 

Ennek motivációjából kiindulva valósult meg a következőkben bemutatott kutatás.  

 

2. A kutatás  

 

2.1. Kutatási előzmények, kutatásmódszertan 

A kutatás célja a törpenyúl pozitív hatásának megfigyelésére, továbbá az iskolakezdés 

élményközpontú támogatására irányult. 

Kutatási kérdések: Milyen hatással van a tanulók viselkedésére a kutatásban részt vevő törpenyúl 

osztályban való jelenléte? Hogyan változik a tanulók magatartása a kisállat jelenlétében? Hogyan 

változik a tanulók pedagógushoz való viszonya? Hogyan változik a tanulók társakhoz való viszonya? 

Miként változik a gyermek feszültsége a törpenyúl jelenléte alatt?  

Kvalitatív kutatás (n=11) fő területe a megfigyelés, mely az alábbi paraméterek mentén valósult 

meg: strukturált megfigyelési szempontok megfogalmazása; szubjektivitás kizárása; tanulói 

tevékenységek; pedagógiai szituációk. A kutatás másik fő egysége, a szociometriai vizsgálat volt. 

A kutatás kétszer hathetes időszakot ölelt fel. Mindkét vizsgálati időintervallumban szem előtt 

tartottuk az azonos körülmények biztosítását. A megfigyelési szempontok segítették a kutatás 

objektivitását.  

A kezdeti hathetes időszakban (törpenyúl jelenléte nélkül) valósult meg a munka a gyerekekkel. 

Majd ezt követően a második kutatási időszakban (hathetes időintervallum alatt) törpenyúl segítségével 

arra kerestük a választ, hogy milyen hatással van az állat jelenléte a gyermekek viselkedésére, tanulási 

kedvére. Megfigyeltük, hogy a foglalkozásokon részt vevő kézhez szoktatott, szocializált nyúl milyen 

bizalmassági viszonyba kerül a gyerekekkel. A kezdeti kutatási időszakban mutat-e félelmi reakciókat? 

Változik-e a viselkedése, bizalmi viszonya a tanulókkal. 

A megfigyelés és a szociometriai vizsgálat egy EGYMI általános iskolában valósult meg. A 

tanulócsoport első osztályos tanulókból állt, egy tanuló kivételével hét éves korosztály igen eltérő 

képességprofillal. A csoport létszáma 11 fő, amelyből 10 fő fiú és 1 fő lány. A vizsgálathoz egy 

kisállatot, lógófülű törpenyulat használtunk. A vizsgálat kezdetekor a nyúl fél éves volt, akit a nyúllal 

asszisztált kutatásokat végző szakember szocializált.  
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2.2. Kutatási eredmények  

A szociometriai felmérés eredményeit a szociogramon szemléltetjük. A szociogram a vizsgált társas 

mező vázlatos térképét tárja a megfigyelő felé, mely grafikus prezentációja a gyermekek egymás iránt 

táplált érzelmeinek, a feltüntetett vonalak egyértelműen a rokonszenven alapuló kölcsönös 

kapcsolatokra vonatkoznak (Mérei, 2004). Mivel az első osztályos gyerekek még nem tudnak olvasni, 

a szociometriai vizsgálatnál a 9 éves kor alatti (óvodás korban használatos) szociometriai módszert 

alkalmaztuk, az ún. „postás játék”-ot. A tanulók az óvodai jelek alapján azonosították be társaikat. Az 

adatrögzítés során nem az óvodai jeleket, hanem kitalált monogramokat tüntettünk fel a táblázatban. 

Ezen a hálózatos ábrán láthatóak a szimpátia alapján kialakult kapcsolatok rendszere, a választási 

adatok. A vizsgálati csoporton belül kialakult kapcsolatok az alábbiak alapján kerültek rögzítésre: a fiúk 

kék színű, téglalap alakú forma, a lány lila színű, elipszis alakú forma. A kapcsolatok intenzitását a két 

csoporttagot összekötő vonalak száma jelöli. A gyerekek között lévő kapcsolatokat nyilak ábrázolják. 

A nyíl mindig a választó gyerektől indul a választott felé. A rendezés során a sokak által választott fiú 

került az ábra középpontjába, a kevesek által választottak a perifériára kerültek. A társas alakzatok 

esetében magányos az, akihez nem mutat nyíl. Két egymást kölcsönösen választó tagot - a párokat - 

dupla piros nyíllal jelöltük az 1. ábrán. 

 

 
1. ábra: Csoport szociogram - nyúl nélküli időszak 

 

A kutatás második hathetes időszakában a gyerekekhez egy lógófülű törpenyulat vittünk az 

osztályterembe. Az elsősök már nagyon várták a nyúl érkezését, ugyanis már év eleje óta beszélgettünk 

arról, hogy egy kisállat költözik be az osztályterembe. 

Az iskola igazgatójával és a szülőkkel is egyeztettünk a nyúl befogadásával kapcsolatban. Úgy 

gondoltuk a törpenyúl nemcsak az iskolakezdésben, az iskolai létben lesz segítségünkre, hanem azok a 

kisgyerek is megtanulják a felelős állattartást, akiknek nincs otthon háziállatuk.  

Az elkövetkezendő hetekben a gyerekekkel együtt gondoztuk a törpenyulat, heti rendszerességgel 

felelősöket választottunk. A felelősök segítettek a ketrec takarításában, a kisállat etetésében, itatásában. 

Mindenki kivette a részét a gondozásából. Bundás a délelőtti tanórákon és a délutáni napközis 

foglalkozásokon az osztályteremben tartózkodott. A délutáni foglalkozásokon szőnyegre tettük, lehetett 

simogatni és játszani vele. A nyuszis időszak előtt megbeszélt szabályokat alkalmaztuk. Nagyon fontos 

volt a gyerekekkel megbeszélni azt, hogy a nyúl csak akkor közeledik feléjük, ha halkan beszélnek vagy 

csendben vannak. A gyerekek tanórákon többször észrevették, ha csendben dolgoztak, akkor a nyúl 

kibújt a zárt lakhelyéről, és figyelte őket tanulás közben. 

Ahogy teltek a hetek, a tanulócsoporton belül megtapasztaltuk mindazt, amit az állatasszisztált 

intervenció témakörében olvastunk a szakirodalmakban. Egy kisállat jelenléte a pedagógiai munka 

során beváltja a hozzá fűzött reményeket. A törpenyúl ideális választás volt az elsős tanulócsoport 

számára. 

Az élőlény közelsége lehetővé tette, hogy az addig visszahúzódó, magányos gyerek ne zárkózzon 

be a saját világába, hanem nyitottabb legyen társaival. Köztudott, hogy az állatokat nem érdekli, ha 

valaki alacsony vagy magas, szemüveges vagy sem, és legfőképpen nem kötik feltételhez a szeretetüket. 
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Az állat számára egyedül az ember viselkedése, jelleme számít, és az, ahogy bánnak vele. A magányos 

gyereknek az önértékelését is javította a négylábú törpenyúl, akihez odabújhat, akiről gondoskodhat.  

A második hathetes szociometriai vizsgálat eredményét a 2. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy több a 

kölcsönös kapcsolat, kevesebb a perifériára szoruló gyermek. 

 

 
2. ábra: Csoport szociogram – nyúllal asszisztált időszak 

 

A kétszer hathetes időszak összesítéseként megállapítható, hogy a csoporton belül a gyerekek 

egymással szemben toleránsabbak és segítőkészek lettek. Órákon fegyelmezettebben viselkedtek, 

hiszen tudták, hogy Bundás (a lógófülű törpenyúl) „figyeli” a munkájukat.  

A kutatás megfigyelési szempontjait az alábbiakban mutatjuk be, melyek közül kettőt táblázat 

formájában emelünk ki. Mindegyik esetében jól nyomon követhető a változás a hathetes nyúl nélküli 

illetve a következő hathetes nyúllal asszisztált időszakra vonatkozóan.   

1. Tanulók közötti interperszonális kapcsolatok. 

2. Társas kompetenciák. 

3. A tanulók és a kisállat közötti bizalmi kapcsolat. 

4. Kisállat jelenlétének hatása a tanulók szorongására. 

5. A tanulók nyuszi jelenlétében való motiválhatósága a tanórákon. 

6. Kisállat hatása a tanulók viselkedésére, magatartására. 

7. Pedagógus-gyermek közötti bizalmi kapcsolat. 

8. Kommunikációs képességek fejlődése. 

9. Segítőkészség, együttműködés.  

 
1. táblázat: Társas kompetenciák 

 

Társas kompetenciák  

tanulók  nyúl nélküli időszak  nyulas időszak   
1. hét  3. hét  6. hét  1. hét  3. hét  6. hét  

B.G.K.  -  +  +  +  +  +  
B.L.  -  -  -  -  +  +  
B.D.  -  -  +  +  +  +  
G.B.B.  -  -  -  +  +  +  
H.Z.  -  -  -  -  +  +  
K.R.  -  +  +  +  +  +  
M.A.J.  -  -  -  +  +  +  
N.R.B.  -  -  -  -  +  +  
O.J.  -  +  +  +  +  +  
P.B.  +  +  +  +  +  +  
S.K.K.  -  +  +  +  +  +  
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2. táblázat: Segítőkészség, együttműködés 

 

Segítőkészség, együttműködés  

tanulók  nyúl nélküli időszak  nyulas időszak   
1. hét  3. hét  6. hét  1. hét  3. hét  6. hét  

B.G.K.  + +  +  +  +  +  
B.L.  -  + +  +  +  +  
B.D.  -  -  +  +  +  +  
G.B.B.  -  -  -  +  +  +  
H.Z.  -  -  -  +  +  +  
K.R.  -  +  +  +  +  +  
M.A.J.  -  -  +  +  +  +  
N.R.B.  -  -  + +  +  +  
O.J.  -  -  +  +  +  +  
P.B.  +  +  +  +  +  +  
S.K.K.  -  +  +  +  +  +  

 

2.3. Eredmények a kutatási kérdések tükrében 

A kutatás során kvalitatív vizsgálati módszert alkalmaztunk, nem általánosságra, hanem a 

specifikumokra helyezve a hangsúlyt. 

A kvalitatív területen a fókusz a beavatkozás mentes kutatásra helyeződött, a strukturált 

megfigyeléssel. Ennek során az egyéni jellemzést, a leírást, a magyarázatadást alkalmaztuk a tanulókról 

és a tevékenységeikről, továbbá a pedagógiai szituációkról – a foglalkozásokról. Az objektivitást a 

megfigyelési szempontokkal biztosítottuk. 

Másik módszer a szociometria volt, melyet a csoporton belüli interakciók feltárásához, a szociális 

kapcsolatok hálózatos bemutatásához alkalmaztunk. 

A kutatáshoz azért a törpenyúllal asszisztált beavatkozásra esett a választás, mert a törpenyúl puha, 

kedves állat, szeretik a simogatást és együttműködnek. Intézményi keretek között gondozásuk és 

igényeik kielégítése egyszerűen megoldható, a foglalkozásokon sokrétűen bevonhatók.  

Az első osztályos tanulócsoportban a kutatás során meghatározó volt a foglalkozásokon részt vevő 

nyúl bizalmassági viszonyának a megfigyelése és annak változása. A lógófülű törpenyúl hatása a vártnál 

sokkal nagyobb volt. Megbeszéltük a szabályokat, hogy a zajt, a nagy hangerőt kevésbé szereti Bundás. 

Ezek utána a tőlük telhető legteljesebb odafigyeléssel, sokkal nyugodtabbak, csendesebbek voltak a 

gyerekek. A harmadik napon már úgy érkeztek reggel az osztályba, hogy figyeltek a nyuszira, nem 

kiabáltak, nem hangoskodtak. A kezdeti ijedség és félelmi reakció a törpenyúl részéről szinte napok 

elteltével eltűnt, ami a gyerekek alkalmazkodásának volt köszönhető.  

A törpenyúl ideális választás volt a különböző képességprofillal rendelkező gyerekekből álló elsős 

tanulócsoport számára és rendkívül pozitív hatással volt a tanulók viselkedésére. A törpenyúl közelsége 

lehetővé tette, hogy a visszahúzódóbb tanuló nyitottabbá váljon. Folyamatos, pozitív visszajelzések 

érkeztek a gyermekek részéről, társakhoz való viszonyukat és önbizalmukat javította Bundás, akihez 

odabújhattak, akiről gondoskodhattak. 

A törpenyúl jelenlétében sokkal jobban figyeltek egymásra, ami a segítőkészségben, szabályok 

betartásában is megmutatkozott. A nyúl jelenléte nyugodtságot, kiegyensúlyozottságot adott a 

gyermekeknek, általa megtanulhatták, hogy hogyan kell egy másik élőlény felé fordulni. A csoport tagjai 

toleránsabbak lettek egymással, szorosabbá vált köztük az összetartozás.  

A kutatás során választ kívántunk kapni arra, hogyan változik a gyerekek bizalmi viszonya a 

(gyógy)pedagógusokkal kapcsolatban az állatasszisztált intervenció során. A jó pedagógus-gyermek 

viszony alapja a bizalom. Az óvodás évek meghatározóak a későbbi (iskolai) pedagógus-gyermek 

viszony alakulásában. A kezdeti időszakban szembesültünk szocializációs problémákkal, néhány 

gyermek életéből kimaradt az első olyan intézményes (óvodai) nevelés, ami a későbbiekben 

meghatározó minden tanuló életében. A nyúl jelenlétében azonban a tanórák, és a délutáni szabadidős 

foglalkozások mindig oldott hangulatban folytak. A gyerekekkel egyfajta „cinkos” kapcsolatot 

alakítottunk ki. Többször és többen kezdeményeztek beszélgetést. Beszédtéma lett a nyúl, kreativitásra 

ösztönözte őket, rajzoltak, plüss nyulakkal játszottak. Rengeteg alkalommal osztották meg saját nyulas 

vagy más állatos élményeiket a foglalkozások alkalmával. A merőben új helyzet nem zökkentette ki 
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őket a tanulási ritmusukból, mert a nyúl jelenlétében történő tanulás biztonságot adott számukra, sokkal 

motiválhatóbbak lettek a tanórákon. Olyan bensőséges, bizalmi kapcsolat alakult ki a gyerekekkel, hogy 

néhány gyereknél a szorongás okozta gátakat sikerült szinte teljesen leküzdeni. A kevésbé jól teljesítő 

tanulók is sikerélményhez jutottak, nőtt az önbizalmuk, bizalmas viszonyba kerültek a pedagógussal, 

mertek segítséget kérni. Ez a pozitív változás annak is köszönhető, hogy fokozatosan nyíltak meg a 

gyermekek, a nehézséget okozó helyzeteket is közös erővel oldottuk meg, és megtaláltuk a 

gyermekekkel való legcélravezetőbb bánásmódot. 

A törpenyúl megjelenésével több gyermek jelentős változáson ment keresztül viszonylag rövid idő 

alatt. Az állatok kiszámítható és feltétel nélküli szeretete pozitív érzéseket váltott ki több félénk, 

szorongó gyerekből, akik a nyúl közelségének hatására magabiztosabbak, bátrabbak lettek, nagyobb 

önbizalomra tettek szert. A kisállattal töltött idő megmutatta nekik, hogy milyen csodálatos, vicces, 

vidám, önfeledt perceket élhetnek át. Megtapasztalták, hogy, semmi veszély nem fenyegeti őket, még 

a sokat sírdogáló kisfiú is jobb kedvvel jött iskolába, várta, hogy minden reggel találkozzon a kisállattal. 

Többet mosolygott, a feladatokba is könnyebben vált bevonhatóvá. 

 

3. Konklúzió 

A segítő állatok jelentős hatással vannak a gyerekek, a beteg emberek lelki problémáinak a 

feloldásában. Egy állattal segített pedagógiai fejlesztés nemcsak nagyszerű módja a pedagógiai 

eszköztár színesítésének, hanem a gyermekek élményközpontú, sikerorientált tanításában is jelentős 

eredményeket érhetünk el.  

Az állatok közül a törpenyúllal asszisztált intervenciót választottuk, mert az intézményi keretek 

között a gondozása egyszerűen megoldható, sokféle foglalkozásba sokrétűen bevonható. A nyulak 

kedves jószágok, igénylik a törődést, amit a gyerekektől meg is kapnak.  

A vizsgálatot kétszer hathetes időszakban végeztük el. A kutatás ideje alatt azonos körülményeket 

biztosítottunk az osztálytanterembe a nyúl nélküli illetve a nyulas időszakban. Az első hathetes periódus 

alatt (törpenyúl jelenléte nélkül) a gyerekek társas kapcsolatait figyeltük meg. Ezt követően, a második 

kutatási időszakban (hathetes időintervallum alatt) egy törpenyúl bevonásával azt vizsgáltuk, hogy a 

kisállat milyen hatással van a gyermekek mindennapos tanulási helyzeteire, a játéktevékenységeikre, 

társas kapcsolatuk alakulására.  

Igazolást kaptunk a vizsgált populáció által (n=11) arra vonatkozóan, hogy egy kisállat jelenléte 

miként befolyásolja a gyermekek egymás közötti társas viszonyát, szorongásuk oldását, a tanuláshoz 

való viszonyát. Az állatok feltétel nélküli szeretete pozitív érzéseket aktivál a gyerekekben. Ezek a 

spontán szeretet megnyilvánulások megfigyelhetők voltak a hathetes nyulas időszakban.  

A vizsgálat során arra törekedtünk, hogy a vizsgálati csoport korosztályának megfelelő 

szociometriai kérdőívet alkalmazzunk. Mivel az első osztályos gyerekek még nem tudnak olvasni, ezért 

a szociometriai mérésnél a 9 éves kor alatti, óvodás korban használatos „postás játékot” (szociometriai 

módszert) alkalmaztuk  

A második hathetes időszakában a gyerekeknek egy lógófülű törpenyulat vittünk az osztályterembe. 

Az elkövetkezendő hetekben a gyerekekkel együtt gondoztuk a törpenyulat, felelősöket választottunk, 

mindenki kivette a részét a kisállat körüli teendőkből. Bebizonyosodott mindaz, amit eddig csak a 

szakirodalmakban olvastunk, mely szerint egy kisállat jelenléte a pedagógiai munka során beváltja a 

hozzá fűzött reményeket. A törpenyúl nem csak a tanulás-tanítás folyamatában volt segítségünkre, 

hanem a gyermekek különböző problémáinak hatékonyabb kezelésében, megoldásában. A törpenyúl 

ideális választás volt az elsős tanulócsoport számára. Az élőlény közelsége lehetővé tette, hogy 

mindenki valamilyen szinten bevonódjon az osztály életébe.  

A kitűzött kutatási cél megvalósult, a kutatási kérdésekre pozitív választ kaptunk. Összegzésként 

elmondható, hogy a mai napig nagy sikere van az osztályban a nyúllal asszisztált pedagógiai munkának. 

A kutatásban résztvevő törpenyúl olyan jó hatással volt a vizsgálati csoportra, hogy jelenleg is segíti a 

munkát. A tanórákon a légkör nyugodt, a viselkedési problémák jelentősen mérséklődtek. A hátrányos 

családi környezetből kikerülő gyermekek megtanulták a gyengédséget, a törődést, melyet először az 

állat felé mutattak, de ez az attitűd később hatással volt az interperszonális kapcsolataikra is. A 

gyermekcsoport tagjai motiváltabbá váltak a kisállat jelenlétének hatására. A mai napig lelkiismeretesen 

készítik el feladataikat, mert utána foglalkozhatnak a törpenyúllal. Kiváló motiváló eszközt jelent a 

kisállat minden területen, hisz jelenléte egyben jutalmazás is.  
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Kutatásunk igazolja, hogy a törpenyúl az iskolába lépő első osztályos gyerekek számára egy 

lehetséges megoldás a beilleszkedés megkönnyítésében, az ismeretek elsajátításában, a perszonális 

kapcsolatok kialakításában, a szorongás oldásában. Folyamatos, pozitív visszajelzések érkeztek a 

gyermekek, majd később a szülők részéről is.  

Az állatasszisztált foglalkozásokon a megfigyelések, a személyes tapasztalatok és a kutatási 

eredmények sikeressége ösztönzött arra, hogy szívből és meggyőződésből ajánljuk minden 

pedagógusoknak, akinek módja és lehetősége adódik, hogy próbálja ki a kisállatok bevonását a 

pedagógiai munkában. Az élményközponti tanítás mellett egy kiváló eszköz a pedagógiai eszköztár 

színesítésére. 
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ANIMAL-ASSISTED EDUCATION AS A LEGACY  

AND THE 21ST CENTURY OPPORTUNITY 

 

Summary 

The presence and importance of animals in human life can be traced back to prehistoric times. 

However, their role has gradually changed and to this day we have reached different areas of animal-

assisted intervention. (Bánszky-Kardos-Rózsa-Gerevich, 2012; Babos, 2013; Gelencsérné- 

Ullmann 2020)  

The aim of our research is to involve the dwarf rabbit in the experience-oriented support of starting 

school. It was formulated as a research question: What effect does the dwarf rabbit involved in the 

research have on student behaviour? How does student behaviour change in the presence of a pet? How 

do students' attitudes towards the teacher and their peers change?  

The research can be divided twice into a six-week period. The first six weeks are the period without 

the dwarf rabbit, the second six weeks are the period with the dwarf rabbit. Using qualitative research 

methodology, we used structured observation and sociometric analysis, n=11.  

Our research is pilot research, is not representative, but the positive effect can be verified in terms 

of school integration and the expansion of social relations. 

In possession of the results, we would like to draw attention to the importance of involving the 

partner animal for pedagogical purposes in terms of the development of social competence, which 

supports multidimensional social participation. 

 

Keywords: animal-assisted education, kindergarten-school transition, experience-based education 
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Сажетак 

У раду се разматра значај педагошког наслеђа посматран кроз призму првих писаних 

методика за учитеље. Посебну пажњу смо обратили на истраживање развоја наставне праксе у 

контексту развоја друштва. Главне теме које смо истраживали се односе на методичке приступе 

разредној настави математике, на развој наставних метода, на трансформацију наставних 

планова и програма и на утицај социо-економског, културног и научно-технолошког развоја. 

Највише пажње смо посветили трагању за почецима савремених приступа разредној настави 

математике анализом примарних извора. Ревалоризација извора букварске наставе може бити 

јасна одредница за тумачење развоја почетних математичких појмова и пожељних приступа 

разредној настави математике. Савремена истраживачки усмерена настава и учењу математике 

своје корене има у педагошкој литератури и просветним регулама педагошког наслеђа. 

Резултате истраживања ћемо представити и приближити како историјска перспектива 

доприноси математичком и педагошком развоју учитеља. Показаћемо како занимљива и богата 

педагошка прошлост може да буде водиља  до живописне и перспективне будућности.  

 

Кључне речи: историја наставе математике, методике математике за учитеље, наставне 

методе, наставни планови и програми, истраживачки усмерена настава математике 

 
Само неуки и неразумни људи могу да сматрају да је прошлост мртва и непролазним 

зидом заувек одвојена од садашњости. Истина је, напротив, да је све оно што је човек некад 

мислио, осећао и радио, нераскидиво уткано у оно што ми данас мислимо, осећамо и радимо. 

Уносити светлост научне истине у догађаје прошлости, значи служити садашњости. 

                                                                      Иво  Андрић 

 
1. Увод  

Друштвени развој темељи се на знању, с тога настају нове потребе, како друштва тако и 

појединца, у подручјима научнотехнолошког развоја, културе и образовања. Улога образовања 

је припрема појединца за живот и рад у заједници па се заједно са науком налази у основи 

покретања друштва у развоју. Иновације у развоју  друштва стварају потребе нових приступа 

настави и развоја компетенција учитеља. Од њих се очекује креативност, иновативност, 

информатичка писменост, тимски рад и стално стручно усавршавање. Често се нашој образовној 

јавности замера традиционално орјентисан наставни процес, меморисање, репродукција 

наученог, недовoљна практична примена знања и друго. Шта је то што је остало из прошлости 

и зовемо традиционално а није пожељно у данашњој савременој настави? Како то да се нешто 

што није пожељно за наставу и учење одржало до данашњих дана у настави? Парцијална знања 

у логичким целима уз фронтални облик рада, предавачки орјентисана са пасивном улогом 

ученика где је недовољно мисаоно ангажован и нема могућност индивидуалног напредовања у 
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складу са сопственим могућностима и знањима, сматра се неефикасном наставом али још увек 

је заступљена у наставној пракси. Дакле, пожељно је напуштање оваквих елемената из 

традиционалних оквира.  

За решење овог проблема потребно је у наставу уводити иновативне методичке моделе који 

ће помоћи ученицима да се осамостале у процесу стицања знања. Пожељна самосталност 

ученика се односи на проналажење информација, критичке анализе, просуђивања, тумачења и 

практичне примене знања. Савремене теорије учења и наставе велики значај поклањају начину 

учења ученика. Настава математике, поред истицања важности самосталности ученика, 

потенцира оспособљавање ученика за истраживачки рад, коришћење различитих извора 

информација, повезивање различитих области знања и тумачење прикупљених података и 

закључивања.  Дакле, оптималан развој ученика захтева и промишљање о избору и комбиновању 

наставних метода. Не постоји педагошко оправдање за коришћење само једне методе. „Све 

методе које се у савременој прогресивно орјентисаној настави користе једнаке су по важности и 

значају, јер је свака од њих у одређеним ситуацијама на само најприхватљивија већ, често, и 

незаменљива“ (Баковљев, 1992: 68). Истраживања у образовању, политика и наставна пракса су 

мађусобно зависни. „Истраживање у образовању се схвата као истраживање о образовању и за 

образовање (Биеста, 2007: 297).  Међутим, у пракси и истраживању дизајна у математичком 

образовању, истраживања, политика и пракса нису увек били међусобно релевантни. 

„Релевантност налаза истраживања за политику и праксу била је и даље представља забринутост 

јер се налази истраживања често сматрају одвојеним од реалности основних и средњих школа” 

(Powell,B. A., Ali, V. K., 2018: 223). „Ово раздвајање ствара тензије између, с једне стране, 

истраживача и , с друге стране креатора политике и практичара (Национално истраживачко веће, 

2002). „Веома је важно настојати да се премосте празнине између истраживања и  праксе, као и 

да се задржи критична удаљеност између њих, како са стране образовног истраживања, тако и 

са стране образовне праксе“ (Биеста, 2007: 301). 

Сагладавали смо утицај политике, идеологије и економије на развој математичког образовања 

из историјске перспективе. Улога друштва у развоју математичког образовања манифестује се 

на различите начине. „Ток развоја образовања условљен је тржиштем рада, с једне стране и, с 

друге стране уверењима која су доминантна у друштву као и циљевима које држава поставља“ 

(Karp, А., Fulvia,  F., 2016).  

У циљу сагедавања значаја педагошког наслеђа у раду ћемо дати кратак преглед почетног 

математичког описмењавања, формирање и трансформацију наставних планова и програма, 

метода рада, праксе и алата за образовање, уџбеника који су одраз тенденција друштвено-

економског, културног и научно-технолошког развоја. Проучавањем математичког образовања 

пружа могућност ширих сазнања о начину учења  и чувају се информација о успесима из 

прошлости, изазовима, стратегијама и резултатима. „Сасвим је природно гледати у прошлост за 

решења данашњих проблема“ (Karp, А., Fulvia,  F., 2016: 13). 

Предмет нашег истраживања односи се на почетке математичког описмењавања и методичке 

приступе у настави математике, односно анализу буквара и методичких приручника по којима 

су се образовали ученици и учитељи, наставне програме и методе рада. За израду овог рада 

коришћени су првенствено примарни извори у којима се скрива културно наслеђе и садржаји 

који су веома пожељни у савременој парадигми наставе математике. Циљ овог рада јесте приказ 

значаја буквара и букварске наставе за развој почетне наставе математике  и откривање нити 

која повезује стара и нова методичка упутства. Применили смо методу теоријске анализе, 

историјску, дескриптивну, компаративну за проучавање педагошке и школске документације. 

Истраживачка техника која је примењена је анализа садржаја прикупљених докумената 

(буквари, уџбеници, методике наставе математике, упутства за наставу, планови и програми и 

анализе научних дела и извештаја надзорника и инспектора и др.).  
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2. Педагошка историографија математике и почетна настава-сажет преглед 

Педагошко наслеђе је важан део савремене педагошке теорије и праксе из кога се могу 

преузети  веома драгоцене вредности и сазнања. Изучавањем педагошког наслеђа може се 

уочити да су деловања, мисли и осећања прегалаца педагошке литературе и данас актуелне а они 

сами неправедно заборављени. Да би се схватила данашњица било би добро поседовати, као 

базична знања, поуке које носе дела педагошке прошлости. Требало би математичко педагошко 

наслеђе очувати од заборава. Покушаћемо неке важније сегменте пута развитка математичке 

писмености и приступа поучавању почетне наставе математике код нас приказати у овом раду.   

 Међу математичким дисциплинама историја математике је веома обимна и важна  област за 

истраживачко деловање. Историја математике проучава настанак резултата у математици, 

њихов развој и крајњи облик у науци, с тога је она значајна веза између прошлих и садашњих 

генерација. Систему математичких наука припада методика наставе математике, која као 

интердисциплинарна научна дисциплина проучава учење и поучавање математике, наставне 

садржаје и законитости математичког образовања. Предмет проучавања ове методике је процес 

овладавања садржајима, циљевима и задацима математичког образовања, наставним средствима 

и облицима рада као и вредновање резултата и пружање конкретних упутстава за реализацију. 

Важност математематичког учења се све више наглашава јер упознаје ученике са концептима, 

вештинама и стратегијама размишљања који су неопходни у свакодневном животу.  Математика 

помаже деци да схвате бројеве, обрасце и облике у свету око себе, користе је за решавање 

проблема, откривању нових веза и односа, чиме расте њихово самопоуздање. „Математика нуди 

деци моћан начин комуникације. Деца науча да истражују и објашњавају своје идеје помоћу 

симбола, дијаграма и говорни и писани језик. Почињу да откривају како се математика временом 

развијала и доприноси нашој економији, друштву и култури. Учење математике подстиче 

радозналост, негује креативност и опрема децу вештинама које су им потребне у животу ван 

школе“ (Mathematics in the primary Curriculum,12). 

У овом раду бавили смо се проблемом ефикасности и ефективности развојних промена у 

почетној настави математике, од првих елемената математичке писмености, преко различитих 

реформи образовања, од појаве првих курсева за професионалну припрему учитеља до 

данашњих дана и захтева истраживачки усмерене наставе. Проблем је актуелан с аспекта 

педагошког, практичног и душтвеног значаја и делимично излази из оквира методике наставе 

математике и обухвата опште културни развој нашег народа. Уочили смо да не постоји довољно 

расветљена слика утицаја буквара и букварске наставе на развој почетне наставе математике. 

Увид у суштину и значај развоја наставе математике од букварске до савремене, приближићемо 

представљањем чињеница из примарних извора, који доприносе схватању великог залагања 

појединаца из наше педагошке прошлости, да данашња истраживачки орјентисана настава 

ученицима буде пријемчива, али ће се осветлили и боље разумети неки елементи педагошког 

наслеђа који су још увек присутни и успоравају развој приступа овој настави.  

Проучавање педагошке историографије може се уочити да се елементи савремених приступа 

налазе и у захтевима старије математичке литературе (подстицање мотивације, похвале, 

стваралачког мишљења, логичког размишљања и истраживачког расположења у настави).  

Корени савремених педагошких концепата могу се препознати у наставним плановима, 

програмима, приручницима по којима су се учитељи образовали и реализовали наставу. Овим 

се може констатовати шта је остало исто из нашег педагошког наслеђа али и оно што је потпуно 

другачије са становишта савремене методике почетне наставе математике. Анализа указује и на 

елементе који су постали кочница савременој настави због јаке везе са традиционализмом што 

утиче и на постигнућа ученика. Међутим, бавећи се узроцима и последицама стања почетне 

наставе математике могуће је пронаћи решења за одвајање од елемената прошлости који нису 

функционални али и потреби задржавања елемената који представљају трајуће вредности. 

Анализом првих буквара, приручника и методика почетне наставе математике може се уочити и 

процес трансформације у реализацији почетне наставе математике, од традиционалног приступа 

до савремене истраживачки усмерене наставе математике. Трајне вредности из педагошког 

наслеђа које  служе као основа за примену савремених метода препознате су применом 

компаративне и дескриптивне методе. У раду се даје преглед основа математичке писмености и 

развоја методичких поступака који су реализовани на основу  првих буквара, методичких 

упутстава и приручника за учитеље. Највише пажње је усмерено на упутстава за учитеље који 
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наглашавају важност учења са разумевањем, функционална знања ученика у почетној настави 

математике којима се обезбеђују прагматичне активности. Праћење развоја методичких 

приступа почетној настави математике може  се видети како наставне методе рада директно 

утичу на квалитет знања ученика. 

 

2.1. Преглед досадашњих истраживања 

Досадашња истраживања су се односила највећим делом на истраживања наставних планова 

и програма у основним школама, на анализу математичких књига и дејства појединих прегалаца 

наше прошлости. Међутим, до сада је веома мало истакнут значај почетака математичке 

писмености преко првих буквара који датирају у далеку прошлост. Истраживачки рад  приликом 

прикупљања научне грађе из примарних извора доводи до нових спознаја и пружа ширу слику о 

развоју основних математичких појмова. Сматрамо да су досадашњи радови из области 

методике наставе математике нису довољно истакли утицај буквара и букварске наставе на 

развој развој наставе математике и да ће овај рад пружити квалитетнији приступ почетној 

настави математике и бити значајан прилог за методику наставе математике, али и подстицај 

истраживачима за даља, слична истраживања. Анализом документације, буквара, методичких 

приручника и задатака из нашег педагошког наслеђа, уочили смо постојање идеја активне 

наставе односно наставе математике која је истраживачки орјентисана. Чување пређашњег 

времена кроз писане радове  представља велико задовољство и јача осећај културног 

послеништва. 

Венг Кин Хо  (Weng Kin Ho, 2008) је у свом раду разматрао употребу историје математике у 

настави и учењу  и истакао да је најважније је интегрисањем оригиналног извора у наставну 

лекцију уствари позив за наставнике и ученике да оду на културно путовање у прошлост. Циљ 

овог путовања је да омогућити ученицима да искусе културну компоненту математике. Снежана 

М. Ловренс (Snezana M. Lawrence, 2020) у свом раду је сагледавала употребу историје 

математике у образовању, испитивала одређене примере и нагласила корист за од изучавања ове 

области за наставнике и студенте. Истраживање је резултирало формирањем новог приступа за 

коришћење историје математике у настави.Основу овог приступа чини испитивање способности 

наставника да замисли историјску перспективу и ликове познатих математичара у одговарајућем 

контексту. „Приступ подразумева креирање имагинарног позоришта у које су укључени 

математички објекти и слике“ (Ловренс, 2020:129). „Позориште математичке историје отворило 

је сцене у којима математика и математичари играју вечну игру открића која очарава, ангажује 

све који то виде. То је отворено позориште у коме се публика може увек укључити“ (Ловренс, 

2020:131). Мирко Дејић и Александра Михајловић у коауторском раду Улога и значај историје 

математике у настави, наглашавају потребу увођења историје математике у наставу 

математике и мишљења су да би ученицима били интересантни задаци из првих српских 

уџбеника (Дејић и Михајловић, 2015:67). Милосав Марјановић у својим књигама Методика 

математике I (1994.) и Методика математике II (1996.), приказао је везу  историје математике и 

методике математике. Радови Драгана Трифуновића „Осам векова математике у српском 

народу” (1996.), „Математика у Вуковом Буквару” (Учитељ 4, 1986.) и други, су такође 

подстицајно деловали на истраживачки рад у овој области. Велики број радова Мирка Дејића на 

послужили су као значајни извори и смернице за даља истраживања. Аутори (Лазић и Маричић, 

2018) препознају улогу историје математике и неких историјских података као фактора за 

подстицање интересовања и мотивицаје ученика да студирају математику. „Историја 

математике има много питања, примера и проблема који се могу прилагодити да задовоље 

савремену наставу и постану директна подршка садржају који треба обрадити, утврдити и 

продубити“ (Лазић и Маричић, 2018:74). У историји образовања код Срба, математика је имала 

различите називе рачун, рачуница, наука о рачуну, численица и сл. „С обзиром на неповољан 

друштвено-политички положај Србије која је до XX века била делимично под турском влашћу, 

рецепција целокупне европске науке обављала се кроз школске институције Срба у Аустро-

Угарској. Тадашња настава рачуна код Срба развијана је под утицајем аустријске и немачке 

педагогије. Математика као посебан предмет у Србији почиње да се изучава почетком XIX века, 

са настанком првих школа, а обухватала је елементарне математичке садржаје“ (Лазић и 

Липковски, 2013:15). „Наставу рачунице код Срба, на почетку XIX века, обележава тзв. 

механицизам, а њен основни циљ да деца науче правилно да броје и рачунају „практически“. 
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Промене у садржају су се огледале у повећању обима садржаја и већој диференцираности, 

организованости, логичкој повезаности и систематичности садржаја. Промене у методама рада 

резултирале су наставом у којој се полази од конкретног, од представа и искуства, и иде ка 

апстрактном, као и учењем у којем доминира самостална активност ученика“ (Лазић и 

Липковски, 2014:14).   

 

3. Школе и просвета у Србији 

Математичке почетке можемо пронаћи у оквиру српског средњевековног развоја државе. 

Везу средњевековне Србије и математике можемо сагледати у сегментима који се односе на 

мерења и мере. Како је Србија била на раскршћу важних путева развијала се сарадња са 

окружењем преко трговаца, градитеља, уметника, лекара и др. Све то је омогућавало оптицај 

новца, мерење времена, употребу различитих мера, писање цифара, рачунање итд. (Dejić, 

2014:33).  Дакле, рачун је тада био животна потреба, а како је служио за трговину називана је 

трговачком рачуницом. На дворовима и у кућама великих властелина приватни учитељи су 

поучавали децу. На  дворовима Немањића рачунало се помоћу абакусa на коме су радили  

абацисти који су били странци. Сви облици образовања у Србији под турским ропством су 

смештени искључиво у цркве и манастире. Најчешће поучавање је било самоукост или 

преношење усмених знања.  

 

4. Букварска настава-почеци математичке писмености 

Букварска настава или настава почетног читања и писања има задатак почетно описмењавање 

ученика и овладавање основама књижевног језика и математичког описмењавања. Истовремено  

са изласком издања буквара и развојем садржаја буквара код нас, развијала се и методика 

букварске наставе, наставни поступци, буквари као основни уџбеници и наставна средства за 

рад. Велики утицај на букварску наставу су имале политичке и друштвено-економске прилике у 

животу наших народа као важни чиниоци развитка школства и просвете. Желимо да расветлимо 

и прикажемо развитак прве ђачке књиге-буквара , која се користио кроз историју, од средњег 

века до данашњих дана, као и методе почетног обучавања у читању, писању и слова и бројева. 

Историјска прича о букварима, хронологија њиховог настанка, аутори, садржаји као и слова и 

бројеви који су се користили посматраћемо кроз призму математичке писмености код нас. 

  

4.1. Нумерација у првим букварима и букварска настава 

Учење писања и читања бројева код нас пратићемо кроз неколико примера првих Буквара у 

којима се може видети развојни пут нумерисања, односно различите трансформације ознака за 

број које су одрасли и деца учила у прошлости, а затим и почеци математичких операција са 

бројевима.  

У црквенословенским букварима бројеви  су  обележавани  словима. 

 

 
Слика бр.1  Нумерација у црквенословенским букварима 
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Слика бр.2 Први српски штампани буквар Инока Саве 1597.године 

     
Први српски штампани Буквар Инока (монаха) Саве, пореклом из Дечана, штампан је  у 

Венецији 20. маја 1597. Мала књижица димензија 10,1 са 7,8 цм са укупно четири стране на 

којима се налази азбучни систем српскословенске ћирилице састављен од 37 слова, молитва за 

вежбање читања и неколико бројева за учење рачунања. Веома је значајно то што је у време 

настанка овог Буквара „мало која европска земља и култура располагала је сопственим училима, 

писменима, абецедарима, азбукварима...“ (Блечић 1991: 7). У њему се посебно истиче Букварска 

методика, гласовна метода учења писма (према изговору гласова, фонетски принцип читања), 

што значи два века пре њеног увођења у европско школство. На последњој страни представљено 

је писање бројева уз помоћ слова са надвученом таласастом цртицом- тилтом (старословенски 

запис бројева). 

• У рукописном Сентандрејском буквару Гаврила Стефана Венцловића из 1717. 

године за који се веома мало зна а још мање да је он у српску азбуку увео слова ч, ђ и џ и радио 

на поправци рукописа сто година пре Вука, налазимо и 

делове посвећене математици. Оставио је 20 000 

страница рукописа од којих је седам хиљада на 

славеносербском, а девет хиљада на народном српском 

језику. У њима је, између осталог, говорио и о 

елементима математике. Можемо видети да је 

прерачунавао римски новац о коме се говори у Светом 

писму у новац његовог времена, објашњавао је јеврејско 

рачунање времена у једном дану, јеврејске дужинске 

мере и др. Језик који је користио био је  веома близак 

народном са намером да послужи за свеобухваније 

описмењавање српског народа. Разлог рукописног 

издања је тај што штампарије нису задовољавале 

потребе Срба па се традиција преписивања књига 

наставила.  

 
Слика бр.3 Сентандрејски буквар Гаврила Стефана 

Венцловића из 1717. године 
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• Буквар из 1727. Теофан Прокопович „ Первое учение отроком“ 

    Први учитељ рускословенског језика, Максим Суворов, за потребе српске просвете са 

собом је донео 400 примерака тзв. „московског буквара“ Теофана Прокоповича, штампаног у 

Москви 1724. године на рускословенском језику и на руској црквеној ћирилици: „ Первоје 

ученије отроком“.  Прилажемо насловну страницу ове прве руске књиге на рускоцрквеном 

језику први пут прештампане код Срба у Римнику 1726. године. Тај буквар је први  руски  буквар 

који је штампан код Срба и имао је два српска издања на рускословенском.Значај овог буквара 

се налази у чињеници да је са њиме ушао рускословенски језик у српску школу. На осмој страни 

овог Буквара дат је преглед написаних слова са додатним ознакама  која се користе за учење 

писања бројева. Букварски део књиге је приказан под следећим насловом:  

 

 
 

Слика бр.4  Насловна страна Буквара Теофана  Прокоповича из 1727.год. 

 

• Буквар Матије Карамана, штампан у Риму 1753. године црквенословенским 

језиком. На 17. страни су  представљени знаци за  писање бројева од 1-10 000. Занимљив је  по 

паралелном представљању глагољице и ћирилице уз латиницу. 

 

 
 

Слика бр.5  Буквар Матије Карамана из 1753.године (насловна страна и бројеви) 
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На насловној страни година издања је написана бројевима који се пишу словима и посебним 

ознакама. Пажљивим поређењем са табелом на слици испод овог текста може  се видети  у доњем 

десном углу, да је Буквар издат у лето а година издања је  написана словима-  први знак    је 

ЈЕДИНИЦА,  други знак  је број  СЕДАМСТО, трећи знак  је број ПЕДЕСЕТ а четврти број 

 ТРИ,  што означава 1753. годину. На две стране Буквара представљено  је писање бројева 

помоћу словних знакова и упоредно писање истих грађанским (арапским) цифрама. У свим 

Букварима издатим до овог периода још увек нема представљених било каквих математичких 

операција са бројевима. Све остаје на нивоу савладавања и усвајања нумерације што представља 

основу опште писмености народа. 

 

• Сербски Буквар Захарија Орфелина из 1767. године 

   Први буквар за српску децу, после дугогодишње употребе руских буквара „Великог 

кијевског“ и „ Малог московског“, написан на црквенословенском језику је „Словенски буквар“ 

чији је аутор Захарије  Стефановић  Орфелин (слика бр.6).   

 
Слика бр. 6: Захарије  Стефановић  Орфелин 

 
 Буквар је штампан  1767. године у Млецима, а његов назив je 

„Первое оученије хотјашчим оучитсја книг писмени славенскими 

називаемое Буквар“. Буквар садржи и методско упутство о 

правилном поучавању у читању слова и бројева. Осма глава је „О 

числах“ где су обрађене све четири рачунске радње (слика бр.7). 

Дајемо приказ насловне стране и стране где се приказује нумерација 

бројева помоћу слова са ознакама (титла) изнад слова и то не само 

црквеним него и грађанским словенским језиком писаним. На самом почетку Буквара, објашњава 

се значење речи аритметика, коју тумачи је као науку о рачуну. Представљено је упоредно 

писање бројева црквеним, грађански и латинским  ознакама као и бројевна реч за сваки знак. 

Број који се налази у црквеним књигама састоји се од назначених азбучних слова, а у 

Политичким књигама употребљавају се грађанска „особенниа“ и латински бројеви састављени 

од латинских слова. Поред слике бројева стоје бројевне речи „ с простим Сербским 

изговаранием“.  

 

 
 

 Слика бр.8  Сербски Буквар Захарија Орфелина из 1767. Године  

(насловна страна и поглавље о бројевима) 



 

403 

 

Представљена је и подела аритметике на пет облика од којих се целиј рачун производи а то 

су: Числение или Бројаније (поучава како треба бројеве тачно написати и бројати и упућује да се 

погледа 8. старница Нове Србске Аритметике), Совокупленије или Сумирање, Вичитание или 

Извадение, Умножение или Умножавање, Разделение или Располагање (слика бр.9). У 

Орфелиновом Буквару су представљене  таблице сабирања (сумирања),  одузимања  

(изваденија), множења (умножавања) и дељења (располагање). Дајемо приказ појединих страна 

ради увида у оригиналност текста. На крају дела о бројевима даје се методичко упутство 

учитељу.  

 

 
 

Слика бр.9  Захарије Стефановић Орфелин и делови Буквара о множењу и дељењу 

 

Орфелин упућује учитеља да треба да даје примере текстуалних задатака деци која су 

савладaла прве три таблице што можемо видети у следећем прилогу из овог Буквара  

(слика бр.10).  

 

 

 

 
Слика бр.10 Текстуални задаци из Орфелиновог буквара 

 

 „Његов Буквар више је од прве књиге–њему је 

латентно прокламовао надолазеће идеје 

просветитељства. Такође, анализа Орфелиновог 

Буквара показује да је у својој културној историји 

Србија имала претечу савремене наставе почетног 

читања и писања, који је у условима схоластичког 

догматизма пропагирао разумевање дечјег бића, 

описмењавање игровном методом у контексту 

животног окружења и искуства“ (Јањић, С. М. 2016).  
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• Буквар из 1789. године (слика бр.11), штампан у Бечу у Курцбековој штампарији  на 

славеносербском  језику. У њему је дата таблица множења под називом „ један пут један“ и 

писање и читање бројева до 10 000.  

 

 
 

Слика бр.11  Буквар из 1789. године 

 

У Буквару Павла Соларића појављују се поред писања бројева и таблице са основним 

рачунским операцијама (слика 12). 

 

 
 

Слика бр. 12   Буквар Павла Соларића из 1812.године 
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5. Настава математике у XVIII веку 

Настава у  XVIII веку у нашим школама настава није реализована по било каквом плану или 

програму. Била једнопредметна и базирана на једној књизи која је уједно била и наставни 

програм. Сва своја знања и умења учитељ је  преносио на ученике. Учење је почињало букваром 

и трајало је док се не савлада понекад и по неколико година (класа буквараца). Када су ученици 

савладали буквар, читали су часловац (класа часловаца). Најчешће се учило из  рукописа 

учитеља, тако што је учитељ писао ученику шта ће тај дан учити, па кад би дете научило, учитељ 

би написао нешто друго. Предавања учитеља су уствари биле наредбе  да ђаци науче напамет 

одломке  из књига. Учитељ је испитивао ђаке тако што је упоређивао ђачке одговоре са текстом 

из књиге. Објашњавања садржаја су сматрана непотребним.  За опште стање наших школа у 

XVIII веку може се рећи да је и била и остала основа црквене регуле. Због слабе повезаности са  

животом и радом народа, школа  није ни имала утицаја на развој у том подручју. Веома мало 

података постоји о периоду између аустријске окупације и првог српског устанка али је сигурно 

да су се бројање и елементарне рачунске радње већ училе, бар у неким од основних школа које 

су тада постојале на територији Србије. Тада се за полазак у Велику школу, која се на територији 

ослобођене Србије  отворила 1808.године, захтевало да њени будући ученици знају барем 

поприлично читати, писати и рачунати. Настава рачуна у Војводини је под утицајем европске 

просвете и културе, образовања Срба у организованим установама (школама) започела у 

Хабзбуршкој монархији, оснивањем првих народних, нормалних (основних), српских школа. 

Што се тиче почетне наставе математике у њима, бар у свим већим местима, средином XVIII 

века предавале су се четири основне рачунске радње с целим бројевима. Учење је било 

механичко и изводило се само на основу наставникових предавања, без икаквих школских 

уџбеника. Учила се таблица множења (један пут један) и сва четири основна рачунска облика.  

Настава рачуна врло ретко изводила.  Реализована је само у оним местима где је општина или 

власт од учитеља, који је знао рачун, то и захтевала. У будимској српској школи, као обавезан 

предмет наставе, поред читања и писања, сматрао се и рачун, па је сигурно и да се предавао у 

основним облицима. Можемо рећи да  резултати наставе рачуна, уопште, нису задовољавали ни 

основне потребе религиозног и просветног живота наших предака. Како је изгледао тај рехнунг 

(нем. меница) или хесап (тур. рачун), даје нам у извесној мери представу први српски уџбеник 

математике, објављен под насловом Нова србска аритметика (1767. године), Василија 

Дамјановића (1735–1792). Дамјановић је био уверен да је знање хесапа неопходно у 

свакодневном животу.  

 

6. Настава математике  у  XIX веку 

Позитивне тенденције и мисли о методичком приступу настави математике су се пробијале и 

у најнеповољнијим условима, чиме се хватао корак са напредним идејама код осталих народа. У 

XIX веку су постали повољнији услови и контакт са просветом на западу постао јачи, онда је и 

у букварској настави дошло до убрзаног развоја који је одразио многе напредне покрете. Почетак 

државности Србије и утицај просветитељских идеја Европе, уноси световни дух у наше школе. 

То се одразило и у букварској настави, како у погледу садржине тако и у погледу методе. 

Буквари су прерађивани и укључивали су елементе новог, заснивани су на потпуно новим 

методолошким основама. Гаврило Поповић 1850, Јован Суботић 1852, Платон Атанацковић 

1853, Ђорђе Натошевић 1870, Стевана Чутурила, Михајла Јовића, Уроша Благојевића, Милорада 

Вујанца и др. Угледајући се на букваре других народа, писци буквара настојали су да унесу неке 

новине.  Писци су настојали материјал који се налази у буквару омогући ученицима активно 

учење које је и захтев савремене наставе. Поред буквара, сви писци су приређивали и упутства 

за извођење наставе. Побројати  наслове свих објављених буквара, захтева много више простора. 

Зато смо за потребе овог рада одабрали само поједине да бисмо приближили неке важне 

елементе наше педагошке прошлости. 

  Настава у школама први пут је званично прописана актом Попечитељства просвештенија 

11.септембра 1811. године. Наставленије из 1838. год. доноси и савременија методичка 

схватања. Њиме се критикује механизам у настави, учење наставних садржаја без икаквих 

захтева за разумевање. Задатак учитеља је био да све оно што се изучава јасно и разумљиво 

предаје да би деца могла то рећи својим речима и да би применили у пракси.  
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Нашем народу је био најприхватљивији народни говор. У овом периоду се до књига тешко 

долазило јер су биле ретке и скупе. Неоспоран је значај свих букварских издања за увид у развој 

почетне наставе и пружају значајан простор за истраживања и детаљније анализе из угла почетне 

наставе математике. Поред Буквара веома значајну улогу имају и штампана издања књига  које 

су утицале на развитак наставе математике а то бројне Рачунице различитих аутора којима треба 

поклонити посебну пажњу и простор. Напредак у настави рачуна, средином XIX века, почео је 

када је почело и штампање првих уџбеника или Рачуница које су садржавале примере, детаљна 

објашњења и  задатке. Наставни предмет Рачуница је био неопходан за припремање људи за 

примену стечених знања у свакодневном животу. Дакле, настава математике је тада имала 

утилитарну функцију,  да пружи употребљива знања за живот (трговачка математика - за 

пиљарске радове, мерења, грађевинарство,...) 

За реализацију почетне  наставе математике веома су важни Буквари. Навешћемо само 

поједина издања која су од значаја за развој почетне наставе математике. Српска култура је 

обогаћена у трећој деценији XIX века за један буквар штампан на народном језику 

реформисаном, српском ћирилицом – Буквар Вука Стефановића Караџића (слика бр.13). Он 

представља неку врсту синтезе и реализације настојања писаца претходних деценија предвођени 

великим реформатором српске ћирилице Савом Мркаљем. Представљамо неколико страница 

(слика бр.14) Првог српског буквара Вука Стефановића Караџића (Беч, 1827) на којима је 

представљена упоредна нумерација и таблица множења. 

 

 
 

Слика бр.13  Вук Караџић и његов први Српски буквар из 1827.године 
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Слика бр.14 Математика у Вуковом буквару 

   
Србски буквар, као први званични уџбеник у Србији, штампан је 1838. године у Београду. 

Писац буквара био је Петар Радовановић. Попечитељство просвештенија 1839. године је издало 

наредбу да се предаје по новом буквару који је  штампан у Србији. По тим букварима извођена 
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je настава почетног читања и писања у Србији, све до 1869. године. Имајући у виду да су се 

друштвене и  културноисторијске прилике стално мењале, биле су потребне  и нове књиге, пa и 

буквари. Велики број букварских издања је  представљало тежњу да се дође до 

одговарајућег.Тако се појављују нове идеје за писање, а њихов језик приближава се народном.  

Период старих буквара и букварске наставе завршава се појавом Буквара за основне школе 

Ђорђа Натошевића, штампаног у Београду 1870. године. Године 1868. званично je усвојен 

Вуков правопис, те je Министарство просвете кнежевине Србије расписало нови конкурс за нови 

буквар са читанком. Ђорђе Натошевић je написао, најбољи до тада, буквар под називом Буквар 

за српске основне школе, штампан у Београду 1870. године и писан новим правописом. Значајано 

је Натошевићево   Упутства за предавање букварских наука, штампана у Бечу 1858. године. 

Унапређење и реформу букварске наставе представља да се у почетну наставу математике уведу 

задаци са примерима из живота и тражи активно понашање и  ученика и учитеља у настави. За 

наставу математике значајни су још и Буквар за основне српске школе и Читанчица уз буквар за 

основне српске школе штампани 1870.године. Упутство за наставу у српском буквару (1872. 

године) је саставио Никола Вукићевић као методички приручник за обраду Буквара  

(слика бр.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика бр. 15  Српски буквар и  Упутство за наставу у Српском буквару 
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Слика бр.16 Атанацковић  Платон - Буквар за 

српска училишта у Аустријском 

Царства,1853.године  

 
Слика бр.17 Поповић  Гаврило (1811 - 1871) 

„Србскій букварЪ: за основне србске школе“ 

штампану  Београду у државној штампарији, 

1864. године  

 
6.1. Начини извођења почетног математичког образовања 

Развој елементарне математичке писмености у основним школама отежано је из више 

разлога. У основним школама су били у употреби латински називи где су били сасвим 

непотребни. За  четири математичке операције користили су се термини: за сабирање су 

користили термин адицио, за одузимање супстракцио, множење мултипликацио, а дељење или 

деобу дивизио (М.Ђ.Милићевић: „ Из својих успомена“, прва група, Београд, 1894. год.). У 

Стеријином Наставленију дате су две врсте упутстава: опште дидактичко упутство и специјална 

предметна методска упутства у коме се говори и о РАЧУНУ. Најпре се рачун учио усмено 

(наизустно, напамет) а затим писмено (рачуница с бројевима). Дате су препоруке да се у настави 

користи рачунаљка од 12 хоризонталних жица на којима се налази 78 покретних куглица. Даљи 

развитак почетне наставе математике се базирао на развоју метода рада и бољој организованости 

наставних садржаја. Промене у садржајима су ишле у правцу повећању садржаја, тематског 

одвајања у целине, повезивању у логичне целине, систематичности при излагању садржаја. 

Промене у методама рада истицале су учење у коме се акценат ставља на  самосталну  активност 

ученика. Промене уведене у  наставу  су такође и у томе што се полазило од конкретних 

представа и искустава и ишло ка апстрактном. Истицано је да је циљ почетне наставе математике 

развој закључивања, размишљања и интелигенције,  што је и данас актуелно у настави  која се 

заснива на скуповно-аксиоматском приступу учењу и настави. Настава почетне наставе 

математике и њена методика у Србији почела се развијати ка подручјима савремене педагогије 

математике половином XIX века. Сама потреба напретка у развоју математичког образовања 

настала као историјска и цивилизацијска потреба српског народа. Образовање српских учитеља, 

уџбеници на народном језику, нове наставне методе рада промениле су  наставу и методику  

почетне наставе матаматике у Срба. У другој половини XIX века и са појавом Сапасићеве 

Практична рачунице за учитеље (1850) и Педагошко-методичког упутства за учитеље 

основних школа (1855) започеле су стварне и значајне промене у развоју методике рачунске 

наставе у Кнежевини Србији (Зељић, 2011). Анализом програма рачунске наставе, посебно  од 

седамдесетих година XIX века, видан је утицај напредних педагошких схватања која су у нашу 

средину имплементирали Ђорђе Натошевић, М. Ђ. Милићевић, М. П. Шапчанин, С.Д. Поповић, 

др Војислав Бакић. Нови захтеви у настави су били да се једном обрађено градиво понавља и 

проширује, да се примењује очигледност, ради са конкретним материјалом, рачунаљком и 
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другим училима, да се поштује принцип  поступности  у  планирању и реализацији  садржаја. 

Ово су  били захтеви из савремене српске педагошке и дидактичке теорије чији су представници 

Ј.Х. Песталоција, Ф. Дитеса, А. Дистеврега и Ј.Ф. Хербарта (Маочанин, 1956). Следбеници 

њихових идеја су истицали два захтева:  да  појам броја треба да се формира путем очигледности 

и да она не сме да пређе у играње. Песталоцијев принцип да се сваки број појединачно обрађује 

најдоследније је спровео његов следбеник, методичар В. Грубе (А.W. Grube, 1816-1884), који је 

разрадио монографски поступак обраде бројева у коме се уз појединачне бројеве обрађују све 

четири рачунске операције. Пре него што је овај поступак развијен у оквиру одређеног блока 

бројева обрађиване су све четири рачунске операције. Данашњи приступ обради аритметичких 

операција представљају комбинације наведених поступака. Даље, анализом стања почетне 

наставе рачуна у првој половини XIX може се констатовати да се развој ове наставе одвијао кроз 

поделу математичких  садржаја што је  нарочито било видно  у наставним програмима 

елементарне математике. На почетку су захтеви у настави математике били да се учење рачуна 

почиње са мањим и већим бројевима и „бројевима у глави“, затим да се познају и пишу бројеви 

са лаким „наизустним“  рачунима, следе захтеви поступност у усвајању бројева, поделе бројева 

на блокове и то као тематске целине (блок бројева до 10, блок бројева до 100). Уочљиво је да су 

се математички садржаји све више диференцирали јер су  издвојени блокови бројева  природне 

целине за декадни бројевни систем. У првим програмима математике није било методичких 

упутстава која се појављују у  програму из 1844. године. Увођени  су примери  једноставних 

задатака где се траже збирови  и  разлике, да би се на основу тога обрадио и усмени рачун. Даљи 

развој се уочава у самој структури  садржаја у наставном  програму из 1850. године.  Циљ 

изучавања математичких  садржаја (стално су  изучавани бројеви, четири основне рачунске 

операције, најпре са именованим, а затим са неименованим бројевима, разломци  и рачунске 

операције са разломцима ) у то време је био припрема ученика за сналажење у обичном 

свакодневном животу. Дакле, наглашаван је практицизам у настави математике. У програма из 

1891. године види се да је мало развијенији, у смислу још дубље разрађености садржаја, у начину 

на који су разрађивани методички поступци. Може се реконструисати методичка процедура која 

се препоручује за обраду садржаја. За рад у првом разреду изричито је захтевано да се  ради са 

рачунаљком и другим училима и „очигледно поимање бројева“. Истиче се захтев да се 

појединачно обради сваки број у почетним блоковима (бројеви до 10 или 20). За увођење дељења 

као рачунске операције дата је посебна методичка процедура. Наводи се да не треба радити 

поступак писменог дељења у првом разреду. Наставни план и програм из 1898. године је знатно 

развијенији - структурисан је у шире тематске целине у којима су даље излистане уже јединице 

које су организоване по принципу поступности. Аритметички садржај био је подељен  на 

блокове (1-10,1-20,1-100, итд.),  бројеви из почетних блокова обрађивали су се појединачно, а у 

оквиру сваког блока да се обрађују све четири рачунске операције. Такође, значајна су упутства 

за примену метода рада и редоследа поучавања, примена принципа очигледности - употреба 

учила (дрваца, рачунаљке, итд.) и рад дидактичким материјалом. Наиме, декадна основа 

бројевног система је основа по којој је структуриран дидактички материјал. Препоручивале су 

се активности које материјализује јединице, десетице, стотине, хиљаде као и прављење десетица 

на хартији. Новина је био и захтев да се процедуре уопште извођењем правила која се изговарају 

приликом примене у активностима. Значајан напредак у методичком смислу је био и  рад са 

конкретним материјалом који је био адекватно структурисан. Разлоге  обраде усменог па 

писменог рачуна можемо тражити у томе што ученици при  усменом рачунању – рачунају са 

бројевима, односно размишљају  о структури бројева (јединице, десетице, стотине, итд.), а при 

писменом рачунању све се своди на калкулацију са цифрама (нпр. цифарско сабирање). Ово је 

добар пут смисленог рачунања јер ученик  евоцира унутрашње представа о месној вредности 

цифре.  

 

7. Савремена истраживачки усмерена настава и учењe математике 

У поређењу са садашњом почетном наставом математике која је усмерена на ученика, на 

исходе и развој компетенција, могуће је препознати трајуће вредности из педагошког наслеђа 

као темеља за изградњу и примену савремених метода рада. То је најпре истицање 

функционалних знања, односно разумевање сврхе учења ради употребе истих у новим животним 

ситуацијама, затим наглашавање структуре задатака који треба да осликавају реални живот, 



 

411 

 

креирање окружења које ће подстаћи учење, позитивна комуникација са ученицима и давање 

упутстава и објашњења, важност учења са разумевањем и др. Познато је да разумевање садржаја 

и начина на који ученици уче, и подстицање да се научи и разуме чине основ истраживачке 

наставе која се веома потенцира у савременој настави. Савремена настава математике 

подразумева усмереност на ученика, партнерски однос ученика и наставника, отвореност према 

проблемским ситуацијама и задацима из реалног живота, повезаност са другим наукама и 

људским делатностима, развој математичких компетенција, методе сарадничко, тимског рада и 

развој организационих и комуникативних компетенција ученика. Да би се превазишле слабости 

традиционалне наставе постоје многобројна решења организације савремене наставе чији је циљ 

наставе развијање креативне способности ученика и њихово учење и образовање уз што мањи 

ослонац на друге. Оригиналност идеја, флексибилност мишљења и домишљатост су особине 

креативности ученика. Све је заступљеније мишљење да ученици треба да истражују у настави, 

да трагају за одговорима и решавају проблеме анализирајући и закључујући као и да саопштавају 

и образлажу добијене резултате. Овакав пут је веома значајан за наставу математике. Процес 

учења се мора прилагођавати индивидуалним могућностима ученика процењујући ефикасност 

учења праћењем ученичких постигнућа. Наставник треба самовредновањем да отклања 

пропусте и открива разлоге ученичких неуспеха. Само активним учешћем ученика у наставном 

процесу могу се остварити нови наставни програми. Наставом математике треба развијати 

способности ученика да самостално стичу нова знања. Теорија конструктивизма истиче да се 

ученик мора активно укључити у наставни процес и самосталним радом доћи до властитих 

сазнања. Курник (2008) издваја следеће поставке и циљеве савремене методике наставе 

математике: самосталан рад ученика,стваралачки рад ученика, увођење ученика у истраживачку 

наставу, развијање способности за решавање проблема и савремене наставе методе. 

Истраживачки обликована настава (ИН) захтева активно учествовање ученика у процес учења и 

разумевања научних садржаја са низом активности: посматрање, мисаона активност, 

постављање питања, трагање за решењем проблема, планирање истраживања, предвиђање, 

анализа података, критичко промишљање, представљање резултата, извођење закључака 

(NRC,1996). Притом истраживачка активност ученика обликује процес учења, применом 

истраживачких питања при решавању проблема повезаних са контекстом, што је битан 

показатељ да ученици заиста разумеју оно што уче те да су у потпуности усвојили научне 

концепте. Учење и поучавање засновано је на разумевању начина на који ученици уче и саме 

природе научног истраживања, као и на правилном избору кључних научних садржаја које је 

потребно усвојити у циљу достизања највишег нивоа способности ученика за самостално 

истраживање и критичко мишљењe (Bell, 2005; Bonnstetter, 1998). ИН обезбеђује услове за 

самостално откривање научних истина и директно подстиче развијање кључних вештина 

потребних савременом друштву: сарадњу, комуникацију, критичко мишљење, способност 

решавања проблема, функционално знање, коришћење технологије (Харлен, 2010; Бошњак 

Степановић, 2020). Добро дизајнирана истраживачка настава (ИН) ствара услове за формирање 

знања која се могу широко применити (Gašić-Pavišić i Stanković, 2012; Pavlović-Babić i Baucal, 

2013; Bonnstett, 1998; Furtak, 2012). Ипак, приметно је да истраживачки оријентисана настава 

математике у првом циклусу основног образовања у Србији није довољно заступљена, те да 

студије о овако заснованој настави математике и испитивању ефеката њене примене готово да 

не постоје.  

Баш као некада. У педагошкој прошлости увођење новина у наставну праксу је увек отежано 

услед опрезности, одговорности и формалности које смо преузели из традиционалних 

концепата.  

Имајући у виду бројне предности истраживачки оријентисане наставе (ИН) које је 

препоручују (Hammerman, 2006; Jessen, Doorman, Bos, 2017), као и одређене студије које говоре 

о ефикасности наставе математике засноване на истраживању (Bell, et al., 2005; Rezba, et al., 

1999), мишљења смо да је потребно додатно афирмисати и унапредити њену примену у настави 

математике у првом циклусу основног образовања у Србији. Могућности примене истраживачки 

засноване наставе у почетном математичком образовању су широке јер се почетни математички 

појмови усвајају на опажајном и сазнајном нивоу кроз игролике истраживачке радионице и 

различите врсте активности.  
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8. Закључак 

Пратећи путеве развоја од букварске до савремене истраживачки усмерене почетне наставе 

математике, отвара се простор за промишљање о настави и учењу овог предмета. У раду смо се 

бавили првим етапама развоја математичке писмености, пратили смо почетке бројевних записа 

(словну нумерацију) у првим српским букварима који су сачувани до данас. Затим смо пратили 

смо развој почетне наставе математике у основним школама обновљене Србије кроз кратак 

преглед Буквара односно садржаја почетних математичких појмова у њима. Наше педагошко 

наслеђе пружа могућност за велики број занимљивих истраживања која могу поткрепити и 

освежити данашњу наставну праксу. Захтеви савремене наставе математике садржани су и у 

просветним регулама и педагошкој литератури нашег педагошког наслеђа. Надамо се да ће 

писање овог рада дати мали допринос да се методика почетне наставе математике утемељи као 

интердисциплинарна наука која мора имати своју историју. Сматрамо да су оваква сазнања 

веома корисна за сваког ко се бави наставом математике.  
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FROM A PRIMER TO AN INQUIRY BASED ELEMENTARY SHOOL TEACHING  

IN MATHEMATICS  

 
Summary 

In this paper importance of pedagogical inheritance is discussed viewed trough prism of first written 

methodology for teachers. Special attention was on research of teaching practice in context of society 

development. Main themes which were researched relate to methodical approach of mathematics class, 

development of teaching methods, teaching plans and programs transformation and on impact of social-

economic, cultural and scientific/technological development. Utmost attention was dedicated to search 

for beginnings of modern approach to classroom teaching of mathematics by analyzing primary sources. 

Revaluation of sources of spelling book classes can be clear mark for interpretation of development of 

starting mathematical terms and desired approaches to classroom teaching of mathematic. Modern, 

research driven, teaching of mathematics, its roots has in pedagogical literature and educational 

regulative of pedagogical heritage. Research results will be presented and impact witchhistorical 

perspective has on pedagogical development of teachers will be brought up closer. It will be presented 

how interesting and rich pedagogical history can be guidance to lively and perspective future. 

 

Keywords: mathematics class history, methodology of mathematics for teachers, teaching methods, 

teaching plans and programs, research driven mathematics class.  
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Summary 

Katalin Forrai, a disciple of Zoltán Kodály, laid the foundations of the methodology of early 

childhood singing and music education in Hungary. The paper introduces Forrai’s concept by using 

content analysis to discover how the methodological books she contributed to (Teaching singing in the 

Kindergarten [1951], Singing and Music in the Kindergarten [1957], Singing in the Kindergarten [1974-

2004]) developed in content and methodology.  

The comparison is based on the following criteria: (a) concepts about children’s age-specific 

characteristics and development; (b) changes in preschool pedagogy; and (c) changes of content and 

methodology in music education. 

The findings reveal what important changes have occurred in preschool music education regarding 

the music material used, the organisation of activities, the targeted development areas and the applied 

methods. The findings can help us to maintain our methodological achievements and develop preschool 

music education by renewal with preservation. 

 

Keywords: singing and music education, methodology, preschool education, content analysis 

 

 

1. Introduction  

The “Sustainable Cultural Heritage” international conference gives me the opportunity to introduce 

the conception and development of early childhood education methodology worked out by a Hungarian 

music pedagogist, whose methodology has been preserved as a live practice in Hungary since 1951. 

Katalin Forrai began to develop her methodology for the music education of children in the 

kindergarten, based on a collection of mainly Hungarian folk rhymes and songs, under the wings of 

Zoltán Kodály. Her methodological books, which were published in English and Japanese as well, and 

the song and rhyme collections attached to them, are still basic resources for all who deal with the 

education of preschool-age children. But what do these mean to us in practice? Do we understand the 

essence of her books, the real values of her methodology and Kodály’s thoughts hidden in her work? 

Can we use them all in a way that we follow the path of renewal with preservation? 

The aim of this paper is to get back to the authentic, original sources, the written documents in 

Katalin Forrai’s legacy, explore the era in which her methodological concepts related to the music 

education of preschool children developed and also see how these concepts changed gradually until her 

death in 2004. This broad overview can confirm that Katalin Forrai’s music pedagogical concept and 

its basic pillars are still of universal value, original and provide us with guidance. 

 

2. The aim and motivational background of the research 

I became interested in Katalin Forrai’s methodological heritage when I was preparing for the lecture 

series on the methodology of teaching music and singing in the kindergarten for preschool educators at 

Eötvös Loránd University. The fundamental work on teaching music and singing in preschool educator 

training is Katalin Forrai’s book Ének az óvodában (Music in the Kindergarten. Published in English 

mailto:toth.zsuzsanna@tok.elte.hu
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under the title Music in Preschool), which was published 21 times between 1974 and 2016. As a 

lecturer, I found it important to show examples and establish links between theoretical and practical 

training. While teaching theory to the students, I also wanted them to see how theory can be 

implemented in practice. I spent considerable time trying to find video recordings which 

a) presented exemplary methodological practices and could be used to show playful activities 

which are appropriate to the children’s age and support their singing and music 

development; and 

b) showed efficient organisation of activities. 

 

During my research I found recordings in the library of the Faculty of Primary and Pre-School 

Education showing Katalin Forrai working with kindergarteners and even complete preschool sessions. 

As I was watching the old – often black-and-white – recordings, I realised that the sessions led by 

Katalin Forrai can be examples for young people even today. Not only because they introduce the 

methodological foundations of preschool singing and music education in the most authentic way but 

also because they are not at all outdated from a pedagogical perspective as 

1. they are playful and appropriate to the age of the children, 

2. various types of singing games follow one another, 

3. they satisfy the children’s need for movement, 

4. Katalin Forrai continuously maintains the children’s attention, who all participate in the 

activities in an apparently motivated and interactive way. 

 

Today we know that internalisation is based on spontaneous interest, mental wellbeing and the 

experience of playfulness as a motivating force. The recordings clearly show the primary developmental 

purpose of the lessons that focus on singing and music, the precisely and consciously prepared lesson 

plan, the implementation of group and individual practice, the monitoring of acquisition and sometimes 

even adaptive and personalised feedback as well. Katalin Forrai consistently implemented the didactic 

tasks in her lessons, and in the meantime she did not tolerate compromise in singing in tune, singing 

the melodies punctually, clapping hands and walking to the regular beat, harmonising the movements 

of the game with the pace of music and the aesthetically unfurling process of the game. In other words, 

Katalin Forrai’s way of leading a lesson was a perfect implementation of her methodology. In order to 

be able to pass on her methodological legacy at such a high level, the first step should be to get more 

closely acquainted with the basics of her methodology and explore the roots of her concept. This paper 

begins with a brief overview of the Hungarian education system and the kindergartens in the era and 

the way preschool-age children were treated from a developmental psychology perspective as well as 

the changes in the concept of singing and music in preschool in Hungary. It will be followed by the 

description and comparative content analysis of Katalin Forrai’s book Ének az óvodában (Singing in 

the Kindergarten, 1974) and the two methodological works published earlier with her contribution, 

Énektanítás az óvodában (Teaching Singing in the Kindergarten, 1951) and Ének-zene az óvodában 

(Singing and Music in the Kindergarten, 1957). 

My aim is to show what changes can be identified in the three methodological works and how Katalin 

Forrai’s methodology developed to its final form. I highlight how consciously Katalin Forrai selected 

the musical materials for the methodology in the three-year preschool. I would also like to place Katalin 

Forrai herself in the limelight since she was an exemplary pedagogist. 

 

3. Historical overview: kindergartens, preschool educator training and the firsts phase of 

Katalin Forrai’s career (1947-1974) 

Hungary had had a long history of kindergartens and preschool educator training when Katalin Forrai 

began to deal with the music education of preschool-age children in 1947. The Hungarian state 

recognised the importance of kindergartens and their role in preparing children for school as well as the 

significance training of preschool educators. The first law on kindergartens was enacted in 1891 and it 

was followed by serious efforts to modernise preschool education. This law regulated the training of 

preschool educators too. In the 1930s German influence strengthened in Hungary. To counterbalance 

it, the preservation of folk traditions and national development was given an increasingly important role 

in education. Zoltán Kodály, an outstanding and prestigious figure of the Hungarian and international 

cultural life of the era, expressed his views about preschool music education in his influential lecture of 
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1941 titled “Music in the Kindergarten”, which was later published as an article too. The Second World 

War, the occupation of Hungary by Nazi Germany (1944-45), which was followed by the Soviet 

occupation and the Sovietization of the country after 1945, placed the Hungarian education system, 

including kindergartens, on a path that determined their operation for decades. All schools and 

kindergartens were nationalised in 1948. Kindergartens, which had been regarded as public welfare 

institutions, were moved from the authority of the Ministry of People’s Welfare (1945-1949) to that of 

the Ministry of Public Education. In 1953, a new law was enacted on preschool education. (Act III of 

1953 on kindergarten education) Kindergartens were regarded as institutions of public education. In 

this concept, the function of the kindergarten as a preparation for school became unquestionable, which 

determined the approaches in preschool education. Learning in the kindergarten was basically the 

adaptation of learning at school. At the same time, this change also contributed to the increased prestige 

of preschool education and the educators themselves and also to the fact that secondary-level preschool 

educator training ceased in 1959, and preschool educator training was included in tertiary education. 

The Hungarian kindergarten network, which aimed to provide preschool education for everyone, 

was almost unique in Europe. It provided an excellent opportunity for Katalin Forrai, a well-

accomplished disciple of Zoltán Kodály, to support the music education of kindergarten-age children 

with a methodology based on Kodály’s concepts. After graduating from the College of Debrecen as a 

primary school teacher with a specialisation of teaching music in 1945, she attended the Ferenc Liszt 

College of Music in Budapest between 1947 and 1951 and graduated as a secondary school teacher of 

music and choir leader. As her recollections reveal, she was already determined to deal with the music 

education of preschool age children. In 1947, following his master’s, Zoltán Kodály’s advice, he began 

her experimental “musical kindergarten” sessions in a Budapest kindergarten with the purpose of 

monitoring the impact of her singing sessions on children living in disadvantaged situation and poor 

material background. (Bónis, 1979, 205-213.)  Katalin Forrai’s musical kindergarten sessions enjoyed 

an increasing attention by Hungarian and international experts. Those who went to Hungary to have an 

insight into the singing-music education based on the Kodály concept almost all visited Forrai. Zoltán 

Kodály himself followed Katalin Forrai’s work here with attention until his death in 1967. Forrai’s 

national reputation was increased further when she was commissioned to lead musical kindergarten 

sessions named “Kindergarteners’ Programme” in the Hungarian Radio every week from 1953. (The 

radio broadcast these sessions every Saturday for 32 years until 1985.) 

In the meantime, with her degree from the Ferenc Liszt College of Music, she began to teach at the 

Teréz Brunszvik Preschool Educator Training School in Budapest from 1951 until 1959 when 

secondary-level preschool educator-training ceased. In addition to her everyday practical activities 

(teaching at the secondary school and leading musical kindergarten sessions) she began to compile a 

songbook on Zoltán Kodály’s initiative, and together with her colleagues Istvánné Barát and 

Zsuzsannna Oláh she wrote a methodological book Óvodai énektanítás (Teaching Singing in the 

Kindergarten), which included a collection of songs. This methodological manual became known 

nationwide because of the law on preschool education of 1953 as this law required the standardisation 

of the educational work in the kindergartens. In the musical collection of the book, approximately 200 

songs were published in an order of increasing difficulty, adjusted to the age of the children. Most of 

them were selected from Zoltán Kodály’s folk music collection, but they could not yet use the most 

significant and comprehensive volume of Corpus Musicae Popularis Hungaricae (Collection of 

Hungarian Folk Music, vol. 1, Bartók and Kodály, 1951), which included Hungarian children’s songs. 

A minor part of the songs was Russian, Slovak, Polish and Bulgarian – mainly folk – songs, which were 

translated by the poet Sándor Weöres. These were accompanied by songs composed by Kodály with 

Sándor Weöres’s words. This methodological manual had four editions in four years. About the 

preparation of her first singing book for preschool Katalin Forrai wrote the following later: “I already 

had the first imprint of the first volume of the Collection of Hungarian Folk Music, the Children’s 

Games part. I had the opportunity to look at the material and I thought there would be plenty of 

children’s games for the kindergarten too. The Professor, however, posed various requirements, which 

limited the options for selection: the songs had to be pentatonic, they had to be simple and formally 

intact, the text had to be understandable and appropriate to young children. (He also included funny and 

gibberish texts in the latter.) Finally, the game associated with it had to suit children aged 3 to 6, which 

was a difficult requirement as these had originally been played by older girls. Following these 

conditions, I and my colleagues selected 150 songs out of the 1200. The Professor examined them one 
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by one, and eventually approved 45.” (Bónis, 1979, 205-206.) In another recollection Forrai wrote: 

„Professor Kodály emphasised already in connection with the book written in 1950 that we should use 

pentatonic children’s songs and collect them. The first volume of the Collection of Hungarian Folk 

Music (approx. 1200 children’s songs) is a ‘collection’, a scientifically selected group a data, a ‘lumber 

room’ and a warehouse as well, and it does not only contain well selected songs, but it contains 

everything.” (Forrai, 1973, 25-30) Thus, the songs had to be amended with further games following 

Kodály’s instructions. In addition to the Hungarian songs, songs of other nations (Russian, Slovak, 

Polish, Bulgarian) translated into Hungarian, songs composed by Kodály with words written by 

Hungarian poets and tales with songs were included too. 

Katalin Forrai had an increasing recognition, which is proven by the large number of letters in her 

legacy, in which publishing houses, journalist and preschool educators asked for her advice and opinion. 

For instance, she gave detailed and thorough criticism – in addition to recognising his good intentions 

– to a teacher in the preschool educator training institute, István Weber, who proposed to extend the 

musical listening material, and to enthusiastic but dilettante kindergarten educators, who asked for 

approval of their compositions. 

Incessantly developing and improving her methodological concepts and the ideal song and musical 

material for kindergarteners, Katalin Forrai, collaborating with László Kerecsényi, Klára Diener and 

Ilona Varga, published a new methodological manual Ének-zene az óvodában (Singing and Music in 

Preschool) in 1957. In the following years, 5 revised editions of this book were published. Zoltán 

Kodály assessed this work as “an excellent manual” in his article “Zene az ovodában” (Kodály, 1974, 

In: Kodály, 1951a, 151.), the enlarged version of which was published in 1957. Perhaps this recognition 

is preserved in the copy of Kodály’s book containing his article “Music in the Kindergarten” which he 

dedicated to Forrai with the following words: “To Chief-Kindergarten-Educator Katalin Forrai”, and 

which is still in the possession of Katalin Forrai’s family. This manual is entirely built upon Kodály’s 

reform programme both in its methodology and the musical material used. The songs are almost 

exclusively Hungarian children’s folk game songs with some similarly composed songs written by 

Hungarian composers. The musical material was broken down by age group, and the authors selected 

songs for each age group, suggesting rhymes and folk game songs with the description of games and 

music for listening. Following the requirements of contemporary educational methodology, compulsory 

and recommended materials were marked accordingly. They helped the readers use the manual with 

methodological thoroughness and well-written descriptions. Perhaps this manual inspired Kodály to 

publish his collection Kis emberek dalai (Young People’s Songs) in 1962, which included his own 

compositions written for the kindergarten-age children. In this book he selected songs for the youngest 

ones from his 333 Reading Exercises, and outstanding Hungarian poets wrote words to them. 

By the 1970s the ideological focus had begun to decrease, and the image of the child had changed. 

The “political child” was replaced with a child preparing for school. In preschool pedagogy this function 

of the kindergarten strengthened gradually, focusing on the efficient support of child protection and 

preparation for school. This inspired The Programme of Preschool Education of 1971, which was 

published several times until 1985 with unchanged content. Katalin Forrai, who had been working for 

the National Institute of Education since 1959, made major contributions to this programme. The 

programme might have inspired Forrai to revise her methodology and the accompanying musical 

collection. She published her book Ének az óvodában (Music in the Kindergarten), now as a sole author, 

in 1974. The enlarged and revised edition of this book is still used by every preschool educator even 

today, and it is their first methodological help when they begin their careers. In the colourful world of 

preschool music and singing education Katalin Forrai’s book has proved to be timeless. However, we 

take its content and message for granted and do not examine it deeply enough. Do we understand its 

methodological part in such a detailed way so that we can hold such precisely designed music and 

singing sessions as Katalin Forrai used to? De we have such an in-depth knowledge of the almost 320 

rhymes and songs in the collection that we can support our kindergarteners’ musical development with 

a continuously updated and enhanced repertoire instead of simply repeating the most widely-known 

pieces? 
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4. Common points in Zoltán Kodály’s and Katalin Forrai’s concepts 

Zoltán Kodály’s first public statement regarding preschool singing and music education was his 

speech of 1941 he gave at the meeting of the National Association of Hungarian Vocal Teachers. The 

written version of the speech was published in the periodical Zenei Szemle in 1943. As Kodály later 

remembered: “As I was searching where I must and can do something, I eventually found the youngest 

ones, and arrived at the kindergarten.” (Kodály, 1951a, In: Bónis ed., 1982, I., 247.) This criticism by 

Kodály, who already had a high reputation, brought about a change in preschool music pedagogy. He 

severely criticised the Germanised, un-Hungarian and unartistic materials used in the kindergarten 

curriculum, which contained numerous patriotic, moralising and other highly didactic songs and 

Hungarian children’s game songs with artificial melodies and no aesthetic value. (Sándor, 1964, 25-

26.) Kodály first clarified that the role of preschool education is irreplaceable because if anything fails 

to be acquired here, it cannot be remedied later. He believed that similarly to a building that will collapse 

without proper foundations, musical literacy is unimaginable without appropriate education in early 

childhood as the “subconscious keystone of Hungarian-ness” can only be incorporated in our 

personality this way. Kodály argued that culture cannot be taken over or inherited but each generation 

must learn it again. Therefore, instead of artificial and didactic songs, children must be taught only 

Hungarian folk children’s songs that come from a “pure spring” and match their age. He wrote that “the 

susceptible age of the child must be used because the impressions acquired in the age will remain for 

their whole lives”. (Forrai, 1978, 13.) He returned to this thought in a speech later: “The start must be 

made as early as in the kindergarten, because there the child can learn in play what would be too late to 

learn in the elementary school.” (Kodály, 1974, In: Kodály, 1951a, 128.) “The child absorbs a large 

amount of musical impressions before going to school, and if it is dominated by bad music, his musical 

fate will be determined for his whole life.” (Kodály, 1951a, In: Bónis ed., 1982, I., 246.)  Kodály’s 

article must have been extremely important for Katalin Forrai. In the Katalin Forrai Memorial Museum 

in Táplánszentkereszt several copies of Kodály’s article can be found, all of which have side notes by 

Forrai. She highlighted and underlined parts associated with different methodological issues, probably 

connected to the topics of her lectures like “The unity of the text and melody of children’s songs”; 

“Aesthetic education”; “Musical creativity”; “The role of kindergarten in preparing for school”; 

“Nurturing tradition and folk tradition”. 

Kodály argued that a benefit of music education – not only for preschool-age children – was its 

impact on the soul and personality, and therefore music can be an especially efficient tool in pedagogy. 

“With music, we do not only learn music. Singing liberates and encourages us and heals us from 

inhibitions and shyness. It makes us concentrate and improves our physical and mental disposition, 

gives us the mood to work, makes us more suitable, and teaches us attention and discipline.” (Kodály, 

1974, In:  Bónis ed., 1982, I. 304.)   Kodály’s views about the importance of music corresponded with 

the role of kindergartens as a preparation for school: “Taken separately, too, the elements of music are 

precious instruments in education. Rhythm develops attention, concentration, determination and the 

ability to condition oneself. Melody opens up the world of emotions. Dynamic variation and tone colour 

sharpen our hearing. Singing, finally, is such a many-sided physical activity that its effect in physical 

education is immeasurable – if there is perhaps anyone to whom the education of the spirit does not 

matter.” (Kodály, 1974, In.: Kodály, 1951a, 130.) By providing experience, music education prepares 

for school, establishes the skills necessary for writing and reading music, but, more importantly, it 

determines the attitude to music and singing: “It is at the kindergarten with us … that the first laying of 

foundations, the collecting of the first, decisive musical experiences begins. What the child learns here, 

he will never forget: it becomes his flesh and blood.” (Kodály, 1974, In: Kodály, 1951a, 129-130.) 

Kodály highlighted the fundamental role of the children’s songs in preschool education as they have 

the same importance as the mother tongue. “Folk traditions, first of all with their singing games and 

children’s songs, are the best foundations for subconscious national features.” (Kodály, 1974, In: 

Kodály, 1951a, 131.) It is through its own folk music that every nation can obtain knowledge about its 

people and build up an identity. Bequeathing traditions is very important in shaping the generations of 

the future. Tradition, or what we consider to be valuable from tradition, must be taught. This is how we 

can pass on real culture and set of values. Folk children’s songs are the simplest and, at the same time, 

the most valuable. “Language is the first subconscious keystone of Hungarian-ness. … The other 

subconscious keystone of Hungarian-ness is music. In the kindergarten it is perhaps even more 
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important than language. It is not principally to the intellect that it appeals, although its possibilities in 

developing the intellect are also highly valuable.” (Kodály, 1974, In: Kodály, 1951a, 130.) 

The other pillar of Kodály’s pedagogical concept is the role and importance of singing. As he wrote: 

“Deeper musical literacy developed only where it was based on singing.” (Kodály, 1941, In: Bónis ed., 

1982, I., 117.) “Singing freely without any musical instruments is the real and efficient school of 

musical competences.” (Kodály, 1946, In: Bónis ed., 1982, I., 199.) Singing is an activity, it is dynamic 

participation in music, which everyone is capable of, and which brings us closer to understanding music. 

Singing can also be the base of playing a musical instrument as it enables us to hear the music internally 

that we play on our instrument. If we can understand profoundly and reproduce the musical material, 

then we will be able to build upon it and create from it as we like. Therefore, kindergarteners must be 

shown simple and clear forms that they can easily understand, for example folk children’s songs built 

up of motives, and they should notice the differences and the similarities within these shorter musical 

units. Through the clear forms of children’s songs, they can be introduced to musical question and 

answer phrases and musical variability, and we can encourage them to improvise relying on their 

experience. “Children’s singing games allow a more profound insight than anything else into the 

primeval age folk music. Singing connected with movements and action is a much more ancient and, at 

the same time, more complex phenomenon than is a simple song.” (Kodály, 1974, In: Kodály, 1951b, 

46.) However, this is why it is appropriate to the preschool age group. The experience of movement, 

the joy of being together and the fun of the game satisfy the demands of children of this age. “Music 

should not be more than just a game that children volunteer to do without any encouragement or 

incentive.” (Kodály, 1964, In: Bónis ed., 1982, III., 204.) “[T]he purely human value of these games is 

great: they intensify the feeling of community and a zest for life. There is no better medication against 

the precociousness of today’s child.” (Kodály, 1937, In: Bónis ed., 1982, I. 63.) Both Kodály and Forrai 

claim that the folk game song is the natural language of the child and they can immerse in the ancient 

community-forming games with the accompanying movements. As Kodály wrote: “Song is the 

instinctive, natural language of the child, and the younger they are, the more they like movement to go 

with it. … The organic connection between music and movement: singing games in the open air have 

been one of the main joys in the lives of children since ancient times.” (Kodály, 1937, In: Bónis ed., 

1982, I. 62.) 

 

5. A comparative analysis of Katalin Forrai’s three methodological books 

Katalin Forrai had a major role in finding the methodology which is appropriate for the singing and 

music education of kindergarteners. Kodály’s concepts were basically related to primary schools. 

Kodály’s iconic figure had a great importance in the establishment of the Singing Youth movement and 

music elementary schools. These reform initiatives had an impact on the aims and tasks of singing and 

music education in preschool too. As early as 1939, articles appeared in journals for preschool educators 

suggesting that the kindergarten was obliged to provide proper preparation for the fulfilment of 

Kodály’s endeavours. Based on these articles it can be seen that Kodály’s thoughts and suggestions 

regarding the musical material began to change slowly the musical scene in the kindergartens. Due to 

her enduring work, her collaboration with Kodály and her good pedagogical personality, Katalin Forrai 

managed to find the right way for the music education of kindergarteners. She spent decades trying to 

find the optimum aims and requirements, monitored the development of their musical and non-musical 

skills so as to fine-tune her methodology and customise her musical collections to them. She was one 

of the authors of the first methodological book titled Óvodai énektanítás of 1951 and of Ének-zene az 

óvodában of 1957. It can be therefore observed what changes occurred in her methodological ideas 

between 1951 and 1957. Her concept showed an increasing sensitivity to preschool age children, and 

therefore playfulness and diverse physical movements were given an increasing emphasis. In addition 

to children, Katalin Forrai monitored the educators and their work continuously, she responded to their 

demands and also regularly adapted her concepts to the current pedagogical approaches. For instance, 

she checked which songs of the collection became popular with the preschool educators and which 

songs’ melodies could not be internalised properly; as regards lesson leading, she paid attention to 

recurring difficulties, and tried to provide help in articles she published in journals. In her books she 

gave an increasing freedom to educators both in planning the activities and selecting from the musical 

material. 
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5.1. A comparative analysis of the methodological content of three books on preschool music education 

with Katalin Forrai’s contribution 

In this part I compare three methodological books on music education which are associated with 

Katalin Forrai’s name and work. These books are the following: Óvodai énektanítás (Teaching Singing 

in the Kindergarten), commissioned by the minister of public education and published by 

Tankönyvkiadó in 1951, Ének-zene az óvodában (Singing and Music in the Kindergarten) published by 

Tankönyvkiadó in 1957 and Ének az óvodában (Singing in the Kindergarten) published by 

Zeneműkiadó in 1974. 

Katalin Forrai wrote the book of 1951 with Istvánné Barát and Zsuzsanna Oláh, and the book of 

1957 with Klára Diener, László Kerecsényi and Ilona Vargha. Katalin Forrai was the sole author of 

Singing in the Kindergarten of 1974. Regarding Katalin Forrai’s career, she taught at the Teréz 

Brunszvik Kindergarten Educator Training School from 1951 to 1958, and then at the National Institute 

of Education where she was the specialist of the music and singing parts of The Programme of 

Kindergarten Education. In this chapter the changes of the form and content of these methodological 

books will be examined. 

 
Table 1: Proportions of the content of the analysed methodological books 

 

 Number of 

pages 

 

Number of pages and proportion 

of the methodology part 

Number of items in 

the collection 

Teaching Singing in the 

Kindergarten (TSK) 

 

144 33 23% 232 

Singing and Music in the 

Kindergarten (SMK) 

 

239 67 67% 277 

Singing in the Kindergarten 

(SK) 

339 127 37.5% 337 

 
5.1.1. Óvodai énektanítás (Teaching Singing in the Kindergarten, 1951) 

The title of the book Teaching Music in the Kindergarten already suggests that they definitely 

wanted to teach children in the kindergarten. The of the kindergarten as preparation for school was 

emphasised, which was combined with a strong didactic approach and compulsory lessons. According 

to Katalin Forrai and her colleagues, the aim of the kindergarten was to provide children with experience 

that was appropriate to their mental abilities, and in the meantime develop their competences, raise their 

interest in and their love of music, that is, lay the foundations of the child’s music education (TMK, 

1951, 4). Their thoughts related to methodology are elaborated on in eight broad topics: 

 

1. The chapter on the importance of teaching music in the kindergarten is about the aims and tasks 

of music education; it explains the impact of singing on the whole (rational, emotional, and 

psychological) personality, its power to create communities and form attitude as well as the 

classification of the musical material for teaching singing in the kindergarten. The musical 

material is divided it into five categories: folk children’s song and game songs, the children’s 

song of the Soviet Union and the people’s democracies, songs with the purpose of expressing the 

Socialist identity (about work, production, and holidays), songs suitable for rhythmic practice 

and ear training, and songs for listening. It can be seen that the musical material was subordinated 

to the formation of political identity as well as development and teaching aims. The samples in 

the musical collection were divided according to the three age-groups in the kindergarten (3/4-

year-olds, 4/5-year-olds, and 5/6-year-olds), including (1) songs for rhythmic practice, walking 

(marching); (2) singing games for play and counting out; and (3) songs for musical skill 

development, forming identity, holidays, and celebrations. Tale-like songs and songs for 

listening, which were children’s songs of Russians and other East European nations and 

composed instrumental music, were collected in a separate chapter. 
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Table 2: The composition of the music collection of the book Teaching Singing in the Kindergarten 

 

 Number of items broken down by age 

group 

(3/4-year-olds, 4/5-year-olds, 5/6-year-olds) 

Number of items and 

proportions in the total 

collection 

Music for walking 

(marching) 

 

8 13 14 35 ~15.08% 

Singing games and 

counting-out rhymes 

 

18 22 23 63 ~27.15% 

Songs 

 

21 28 39 88 ~37.93% 

Tales 

 

   14 ~6.03% 

Music for listening    32 ~13.79% 

 

 

2. The second broad topic of the book is the child’s musical development, which discusses preschool 

music education and the development of the three age-groups in the kindergarten. They highlight 

Zoltán Kodály’s thoughts expressed in his article of 1941, Music in the Kindergarten: “We must 

not plant musical weed in the little ones’ souls, that is, their music education must be deepened 

to the level that they can tell the difference between the weed and the noble plant.” (TMK, 1951, 

6.) The gradual development of the age groups is broken down into the following areas: rhythm 

production (which concept is named as the development of rhythmic sense in the books published 

later), singing skills and ear training. They emphasise that the aims are to make the children like 

singing, teach them to sing properly, and the knowledge they obtain in other musical competence 

areas should prepare them for singing at school and provide a basis for their further musical 

training. It is conspicuous that they require a very large number of songs from the 5/6-year-olds, 

50 to 60 songs (and a total of 80 to 100 by the end of the kindergarten), and a maximum vocal 

range of an eighth. Methodological books published later preferred the sixth as the ideal vocal 

range for the kindergarten age. 

3. The chapter Aspects of music education gives details about methods and procedures in specific 

development areas. As regards the development of rhythmic sense, the basic method was 

marching, even without singing. They recommended, for example, instrumental music, 

drumbeats or even commands for uniform movement. As preparation for rhythmic development 

in school, writing and reading rhythms are used and the syllables ‘Ta’ and ‘Ti-Ti’ denoting 

rhythmic patterns. Among the songs recommended for marching, goose-steps and rhythmic 

clapping there are many songs with a large vocal range and complex melody-line. 

In this book, ear training includes the ability to sing in tune and making children like music. 

Similarly to ear training, in the sub-chapters the authors give advice on how to select properly 

from the song material, which they included in the collection arranged in an increasing order of 

difficulty, and they recommend following the order. They draw the attention to the fact that the 

voice range, rhythm and words of mass songs are not appropriate to the kindergarten age. 

However, the song material for the five-year-olds does contain some songs with a large voice 

range and complex melodies which are difficult to sing. 
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Table 3: Matching the song material of Teaching Music in the Kindergarten with age-specific characteristics 

 

Appropriate for age 3-year-olds 4-year-olds 5-year-olds 

 

Voice range  

 

 

70.2% 

4-5 tones 

 

76.2% 

5-6 tones 

 

59.2% 

preferably within 

an eighth 

 

Melody line 

 

 

59.6% 49.2% 13.2% 

Rhythm 

 

 

 

95.7% 

quarter and eighth notes  

82.5% 

syncopation  

69.7% 

sixteenth note, 

dotted quarters 

Absolute pitches 78.7%  

between D’ and B’, with a 

voice range not larger than 

a perfect fifth 

50.8%  

between D’ and B’, 

with a voice range 

not larger than a sixth 

46%  

between C’ and C”, 

with a voice range 

not larger than a 

sixth, occasionally 

an eighth 

 

 

Regarding ear training, singing in tune and precise intonation they use Kodály’s relative 

solmisation system with hands sings and – linked with sheet music – solmisation syllables (in 

pentatonic scale: la, so, mi, re, do), for kindergarteners. They teach and practice these syllables 

and abstract concepts embedded in tales. The development of inner hearing is supported with a 

systematic method that is still used today, for instance recognising a song by humming its melody 

or hiding songs – when the children sing some parts of the song internally. Today several, 

increasingly difficult, exercises are used for this kind of practice (hiding songs). According to the 

book, the purpose of listening to music is to make kindergarteners enjoy the preschool educator’s 

song or instrumental music so that they become a music-loving and music-enjoying audience. 

From a methodological perspective, the approach here is even more lenient as the children can 

freely join singing or the educator can give them tasks related to the music they hear. In the 

methodology books published later, children are expected to remain passive listeners of the 

educator’s performance, and their feelings should not manifest themselves in singing because the 

musical material is too difficult for them and singing it might cause difficulties, they can strain 

their vocal cords and they cannot sing the song properly and in tune, which can make them used 

to out-of-tune and careless singing. 

4. In the chapter General information the authors describe the types and structure of the lessons – 

which were later called sessions or activities – and opportunities for ear training outside the 

lessons. “Singing lessons” were scheduled twice a week in the length of 20 to 40 minutes. For 

the 4 and 5-year-olds they recommended to teach a new song at every lesson. The modern 

pedagogical arguments they give for the necessity of planning and preparing a lesson plan are 

valid even today. The lessons consisted of two parts, one with more movement and another more 

silent one, but the order was not specified. For the “movement” part they suggested marching 

and goose steps for rhythmic development as well as singing games, and for the other part they 

recommended musical competence development that could be implemented while the children 

were sitting, passing on theoretical knowledge, providing the experience of an orchestra by 

children playing on rhythm instruments, and listening to music or tales. From the perspective of 

today’s pedagogy it can be noted that after teaching a new song, they immediately used it for 

development and for the practice of musical elements. Today we do not regard it as appropriate 

with newly-learnt musical material that has not been internalised yet. However, I would like to 

highlight an exemplary methodological phenomenon, which occurs several times: when the 

children sing the songs and singing games they have learned, they must be let sing and play as 
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independently as possible. However, the educator must make sure that they have internalised the 

newly-learnt songs and sing them in tune. 

5. The chapter The place of music education in socialist kindergarten education basically emphasises 

that singing, and music education can be well linked with other educational areas such as 

physical, mental, moral, and aesthetic education. These thoughts on uniformity and complexity 

of the educator’s impact are fundamental even today, although in a different interpretation. 

6. The topic Holidays and celebrations in the kindergarten were not discussed for merely political 

considerations. Even today several pedagogical questions arise about performances of children, 

and the assessment of its necessity, positive and negative impacts. The book highlights that in the 

case of a performance or celebration, the educator must carefully consider the way of preparing 

the group for the event and compile a programme which is appropriate to their age. 

7. Chapter 7 is about The material of teaching singing in the kindergarten and its implementation 

according to age-group. The authors systematically examine for each age group (I) the 

development of rhythmic sense linked with movement and the use of rhythm instruments, (II) the 

development of ear training including the following areas: awareness of tone colour, recognising 

songs, hiding songs, repeating melodies, singing a melody with the help of hand-signs, 

distinguishing high and low tones as well as the ability to sing with correct breathing technique, 

volume, and voice production. Finally, the authors use tables with examples for an annual 

curriculum, showing the songs and singing games they regard ideal for each age group for the 

period between September and May. As regards groups with mixed ages they recommend giving 

tasks of different difficulty when developing rhythmic sense and choosing those singing games 

and melodies which are appropriate to the ear training of 3 and 4-year-olds. In such groups the 

authors do not recommend solmisation and writing rhythmic signs. 

8. The methodological part of the book closes with two complete draft lesson plans for each age 

group. 

 

In connection with technical terms, I have already referred to some notions which are not used any 

more in singing and music training, such as “singing lesson”, “teaching” and “rhythm production” and 

some outdated methods and procedures, for example commands, writing and reading rhythms, 

marching to rhythm (which probably referred to marching to regular beat) hand signs and solmisation. 

There are some expressions which were not used at the time yet, for instance “motive” (the shortest 

structural unit of children’s songs), steady beat, development of rhythmic sense, educating to be music-

listener. 

 

5.1.2. Ének-zene az óvodában (Singing and Music in the Kindergarten, 1957) 

The next methodological book was Singing and Music in the Kindergarten (published under the title 

Music in Preschool in English), which was first published in 1957. The pedagogical concepts of the 

book was probably influenced by the law of 1953 which regulated the work in the kindergartens which 

were reorganised after the war and determined the content of the book Óvodai foglalkozások (Activities 

in the Kindergarten), which followed it. According to the law of 1953, the task of the kindergartens, as 

public education institutions, was to prepare children for school, for which the periodical Módszertani 

levelek (Methodological Letters) offered methodological support. This periodical was basically about 

the compulsory lessons, in which the general educational aims were implemented, similarly to school 

lessons. From the perspective of didactics, these documents were valuable as they emphasised the 

importance of graduality. The next document that had a fundamental impact on preschool pedagogical 

practice was published as a manual in 1957 under the title Educational Work in the Kindergarten. This 

included centrally approved guidelines for the socialist pedagogical content of preschool education. Its 

novel and progressive feature was that educators were expected to take the characteristics and needs of 

the 3 to 6-year age-group into consideration while they were to “consciously control” the life in the 

kindergarten and ensure the children’s versatile development with illustrative tools and modern 

methods. They also recognised the “special importance of games” in addition to compulsory lessons. 

“In those kindergartens where children play more, the atmosphere is calm and disciplined, and the 

children’s attention is multiplied during the compulsory lessons.” (Nevelőmunka az óvodában, 1957, 

58.) The manual was similar to a curriculum. It precisely gave the content that had to be covered in 
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every kindergarten. Katalin Forrai and her colleagues’ book followed these central regulations, 

providing help to preschool educators.  

The book, which contains fundamental methodological principles on 67 pages, is divided into five 

chapters. In the introduction, the aims are identified as raising children’s interest in music and making 

them like music, highlighting the importance of using musical material appropriate to their age. The 

selection of the music materials followed Kodály’s principles, and they refer to the first volume 

(Children’s Games) of the Collection of Hungarian Folk Music. As regards the music materials of the 

collection attached to the methodology part, the authors write that it contains Hungarian children’s 

songs and rhymes; songs with artistic value inspired by folk music and demonstrating the values of 

socialism; and songs of other nations. 

 
Table 4: The composition of the music material of Singing and Music in the Kindergarten 

 

 3/4-year-olds 4/5-year-olds 5/6-year-olds Total 

Hungarian rhymes and counting-out rhymes 

 

13 17 16 46 

Hungarian folk singing games 

 

25 49 51 125 

Music for listening 14 18 20 52 

 

 

The brief introduction is immediately followed by specific areas of methodology: 

1. The chapter The two branches of music education discusses rhythm production and air training. 

It differs from previous methodological books in the respect that it discusses the different 

development areas in a much more organised way, in more details and with numerous 

illustrations. For instance, in the part about the development of rhythmic sense with movement 

they discuss playful movements, walking to steady beat, clapping hands, connecting clapping 

and marching, the role of children’s dances and they highlight the importance of Hungarian folk 

rhymes in the development of rhythmic sense. They repeatedly emphasise that the educator 

should use the children’s ideas and their imagination, she should always observe their age-

specific characteristics, and should not expect them to do artificial, exaggerated and difficult 

movements. The authors use the term “motive” when introducing the forms of rhymes and 

children’s songs. As regards methodology, in contrast with previous practice, they suggest 

playful and rhythmic (“pulsing”) movements that represent the story of the songs and reject 

marching without singing or music, started on the command of the educator or led by 

drumbeats. They point out that colourful and playful revision provides special experience for 

the children. This book includes considerably more practical advice and methodological tools 

to ensure graduality compared to previous works. To avoid monotonous practice, they offer 

several ways of using the whole space in the room, illustrated with drawings. Writing and 

reading rhythms are entirely omitted from this book. 

The authors still include the development of singing skills in the area ear training but refer to it 

as “development of clear singing”, and this is the first, and therefore most important, item within 

the topic. The authors emphasise strongly the importance of the ideal pitch, vocal range and the 

difficulty of the melody appropriate to the age of kindergarteners. The collection is broken 

down to age-groups, and the musical materials are listed in increasing difficulty in each. Songs 

which are compulsory to teach are marked, and it is emphasised that the order should be 

followed strictly. The sub-chapter on singing in tune is followed by those on volume and tone 

colour, the correct way of singing, inner hearing and listening to music. They help the 

methodological consciousness of the educator with examples with a special attention to each 

detail. They also give methodological tools, for example what should be corrected, in what the 

educator should be consistent, what difficulties can arise and how she can cope with them, when 

illustration will be understandable for children, how she can make her lessons more colourful, 

how she can be exemplary, etc. The categorisation of musical development changed: singing at 

a higher or lower pitch is mentioned in the topic of singing in tune, in connection with singing 

in different pitch or repeating the starting pitch or even practicing more difficult motives and 
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intervals. The recognition of different tone colours and volumes is based on singing (learning 

from the child’s own experience), but the use of instruments is mentioned in the book too. Song 

recognition, singing at a lower and higher volume and hiding songs are mentioned among 

activities to develop inner hearing and musical memory. The authors do not recommend the use 

of hand signs or solmisation for teaching the melodies of songs. 

The authors interpret listening to music as a preparation for paying attention to music. 

They write that the children “should enjoy the beauty and the mood of the musical excerpts 

even when they themselves are not singing”. (SMK, 1957, 35.) The music listening part is 

placed at the end of the lessons and it can be replaced with a children’s orchestra of rhythm 

instruments, or it can even be omitted if new musical material has been taught and the educator 

revises it with the children at the end of the lesson. Tales based on the solmisation syllables 

were removed from the music listening material, and tale-like songs are not emphasised either. 

The collection contains songs and musical pieces for listening for each age group. (Table 4) 

2. The chapter The Methodology of music education includes a separate sub-chapter about the 

preparation for the lessons, highlighting that they should be well-planned and playful. The 

structure of the lessons and their categorisation according to it is discussed in a separate sub-

chapter. They mention lessons that revise and practice and lessons that teach a new song without 

movement/play or a new singing game. This is the part where the authors discuss the 

methodological principles of teaching a new song, illustrating it with 3 sample lesson plans for 

each age-group. They also mention groups with children of different ages (undivided groups) 

and help educators working with such groups. It is important because the song collection does 

not provide clear rules for them to follow. Albeit implicitly, they write about the implementation 

of differentiation when the tell the educators working in undivided groups what to listen to in 

their groups and how to customise the musical development according to the age of the children. 

They also recommend that the whole group should be together only in one of the two weekly 

lessons, and they should focus on the development of elder children in the other lesson. 

Regarding planning, one 10-15-minute-long lesson was compulsory for the 3-year-olds, and 

two for the elder children, 15-20-minute-long “singing lessons” for the 4-year-olds, and 20-30-

minute-long ones for the five-year-olds. 

The sessions are divided into three parts instead of two. It begins with an introductory part 

which helps children warm up, followed by the main part with the development activities, 

teaching a new song or playing several singing games, and the final part which aims to calm 

children down, but the educator can sing or play music in this part too or revise the newly learnt 

musical material or organise joint music playing or dramatization. Every session includes a part 

which aims to develop rhythmic sense and ear training, but new musical material is 

recommended for every other session, similarly to listening to music. The authors recommend 

including 4 to 6 songs in a lesson on average. Singing games must always be taught with 

movement and play, and the words and the rhythm must never be separated from the melody. 

More complex and longer singing games can be taught in a simplified way or divided into 

shorter parts. This book does not allow the use of musical development with new musical 

material, which they explain as follows: “Let us not apply a new song for vocal development 

or other ear training activities as it disrupts the still uncertain unity of melody and words.” 

(SMK, 1957, 43) The revision of newly learnt material at the end of the lesson is recommended 

to make sure the children internalise the melody correctly, because if it is memorised 

incorrectly, it will be difficult to remedy it later.  

3. The chapter On instruments, which describes the rhythm instruments that can be given to 

children for development purposes, does not differ significantly in its methodology from the 

book published in 1951. Regarding the educator’s use of instruments, more methodological 

tools and recommendations are given than previously. They explain when, how and for what 

purpose various instruments (recorder, piano, violin, guitar, xylophone) can be used. 

4. The fifth chapter deals with the description of the song materials and the aspects of selection. 

The authors emphasise the importance of Hungarian folk rhymes and, in the cases of elder 

children, counting-out rhymes. The majority of the music material for all three age groups are 

Hungarian singing games, which are amended with the material intended for music listening. 

(Table 4) 
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In the Collection, greeting and festive songs as well as children’s songs of other nations 

are listed separately (54 songs). These include 13 Hungarian folk songs and 11 composed 

children’s songs. In addition, there are 9 songs about the values of socialism, 8 songs from other 

nations and 8 songs that can be associated with holidays. Most of the songs in this appendix are 

suitable for learning and singing by 4 and 5-year-old kindergarteners. In the first part of the 

song collection the musical material is arranged in increasing difficulty, separately for each age 

group. Aspects for selecting the songs, deciding their difficulty and matching them with a given 

age-group included the simple and clear form, the vocal range, the difficulty of rhythm and 

melody line as well as the complexity and the difficulty of the game associated with it. The last 

sub-chapter closes with a list and analysis of songs that were used in everyday practice but were 

not considered to be ideal for the musical education of kindergarteners. These show the 

characteristics of composed songs and didactic songs of German origin. The authors claim that 

the educator should not help spreading such songs. In order to make educators recognise these 

songs, they show their characteristics with examples and concrete songs, e.g. the triad-like 

melody lines, melodies with sequences, poor prosody and German-like melody lines. 

5. The methodology part of the book closes with General information. It contains singing 

activities which can be performed outside the classroom and the planning of celebrations in the 

kindergarten according to the children’s age. 

 

5.1.3. Ének az óvodában (Singing in the Kindergarten, 1974)  

The third book I analysed was Ének az óvodában (Singing in the Kindergarten, 1974). In addition 

to the fact that Katalin Forrai was the sole author, it has the clearest structure, it is also the longest, the 

most carefully structured and best written book compared to the previous ones, both regarding the 

methodological content and the attached collection. When it was published, Katalin Forrai had been 

working for the National Institute of Education for 15 years, and therefor she was a recognised and 

active participant of the national supervisory system. She could assess how the previous methodological 

manuals could be applied. She was well aware of the uncertainties and difficulties that emerged in 

practice as well as the wrongly-interpreted methodological concepts and the often-used music materials 

which were not appropriate to the music education of preschool children. As a member of the National 

Institute of Education, she had an important role in working out the fundamental document issued in 

1971, The Programme of Kindergarten Education, which determined the content of preschool education 

for the following two decades. This educational programme provided guidelines for the implementation 

of socialist education, the purposeful education of kindergarteners, and the efficient practical work in 

the kindergartens, including customised treatment of children. The programme aimed to contribute to 

the versatile and harmonious development of children between 3 and 6 years of age. It highlighted that 

the kindergarten could only prepare the children for school in cooperation with the family. The 

pedagogical concept was based on the principle that the primary activity of preschool-age children is 

playing, for which a calm atmosphere, sufficient playtime, appropriate place, and toys are indispensable. 

Teaching is a mutual activity of the kindergarten educator and the child, and from the perspective of 

learning, emotional warm-up is important. The Programme suggests two organisational forms regarding 

teaching: compulsory lessons and planned but spontaneous activities. 

These principles are perfectly represented in Katalin Forrai’s methodological manual. The 127-page-

long methodological content of the book is arranged in four chapters. This part, which amounts to 37.5% 

of the book, has an especially great importance as the Programme for Kindergarten Educators gave 

freedom to them in methodology and even expected them to find the methods which are efficient and 

versatile, thus providing joyful and experience-based learning for children. It can be stated that the 

changes compared to the previous book of 1957 did not occur in methodological principles, 

development objectives and content but the way musical education should be implemented in practice. 

Music education became one of the pillars of aesthetic education in the Programme. Zoltán Kodály had 

spoken about the personality-transforming power of music and music education and its impact on taste 

and aesthetic sense, and therefore it was not a novel aspect to categorise music education this way. 

According to the Programme, the driving force behind development is the child’s active participation, 

the exploitation of their free inquisitive mood, and the incitement of their emotion-based susceptibility. 

It regulated the frames for the compulsory lessons, the minimum and maximum content of development, 
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the tasks of the educator and the requirements, but it did not contain anything about methods and 

development materials. 

Chapter 1 of Katalin Forrai’s Singing in the Kindergarten titled The place of music education in the 

process of preschool education, lists the principles above from the perspective of singing-music 

education, mentioning the child’s musical development before and after kindergarten as well. Chapter 

2 contains The material of singing-music education in the kindergarten. This book differs from the 

previous ones in the respect that the music collection only contains musical materials intended for 

learning and teaching. These are Hungarian folk rhymes, Hungarian children’s songs, singing games, 

poems written by Hungarian poets to folk melodies in the spirit of folk songs but without their 

difficulties. Katalin Forrai helps the educators in choosing the songs and singing games appropriate for 

the age groups by arranging the songs in various indices. The music samples are listed according to 

vocal range; vocal range and the type of game; and to type of game and content of the text too. 

Therefore, the educators can choose from the musical material according to the increasing difficulty of 

the absolute pitch, voice range or type of game or the events of the year. This collection does not contain 

adult folk songs, neither songs of other nations or composed music. The collection includes 60 rhymes 

and 180 singing games, arranged in alphabetical order, and the songs are listed according to an 

increasing vocal range. (Starting with bitonic songs with so – mi, then so – mi – do tritone, la – so – mi 

trichord and ending with tetratonic songs.) The third part of the music collection contains songs for 

special occasions, mainly composed songs for holidays and celebrations. These 97 songs have the vocal 

range that kindergarteners can sing. The whole collection lists the songs systematically in a voice range 

that is most appropriate to the preschool age group: songs in the do pentatonic system, containing so or 

la with D as the tonic; songs with do-re-mi with F as the tonic; songs in do hexachord with D as the 

tonic; songs in la pentatonic with basically D as the tonic but those which have a lower so with E as the 

tonic. 

 
Table 5: The musical materials of Ének az óvodában broken down by genre and vocal range 

 

 Total Voice range 

of up to a 

third 

Voice range 

between a third 

and a fifth 

Voice range 

between a fifth 

and a sixth 

Voice range 

between a sixth 

and a seventh 

 

Hungarian singing 

game or children’s 

song 

 

 

180 

 

59 

 

56 

 

65 

 

0 

Children’s song 

with words written 

by poet 

 

3 0 1 2 0 

Composed 

children’s songs 

 

86 4 30 51 1 

Folk song with 

words written by 

poet 

8 0 2 5 1 

 

Forrai does not mark compulsory material, but in the theoretical part she indicates the minimum and 

maximum of material to be taught with figures. (SK, 1974, 34.) In the theoretical part she devotes a 

chapter to songs which are not recommended for kindergarteners. Chapter 3 is titled Methods of singing 

and music education in the kindergarten. The author systematically discusses the guidelines, her 

developmental principles regarding the different age groups, the planned and spontaneous forms of 

education, and finally the areas of skills development. This is the first time when the development of 

singing competences is given the same attention as the development of rhythmic sense and ear training 

and listening to music is removed from the developmental areas and given a role as an opportunity to 

provide experience. In line with modern pedagogy, Forrai devotes a separate subchapter for the methods 

of illustration and planning. Another subchapter deals with the structure of the lessons, but she only 
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publishes some draft lesson plans, which are not obligatory to follow so that the educators would not 

feel restricted. The methods from the previous books appear here again, but she regularly emphasises 

that the educator must give way to the children’s ideas and their creative fantasy as well as use 

illustrative tools (puppets, cards, musical instruments). The session must be as colourful as possible 

considering the forms of movements and types of game associated with the games, and the educators 

can even use their own ideas, inventing various playful activities for the sessions since children learn 

by playing, free imitation and regular practice. The principle which is the base of her methodological 

concept is that 70% of each lesson should be singing games. It means that the emphasis shifted from 

development to play, although the annual curriculum and the lesson plans had to be prepared in a 

similarly didactic way as earlier, because the task of the educator was to maintain the child’s interest, 

and pass on knowledge based on individual experiment associated with games played in a joyful mood. 

For this, one must be aware of the child’s level of development, abilities and the level we want him/her 

to reach as well as the educational and teaching material. As she wrote: “instead of narrative, repetitive 

text, they must act, live with the games and sing the songs” (SK, 1974, 38.)  

Whereas singing lessons are compulsory for 4- and 5-year-olds, prepared but more spontaneous 

sessions must be held for the youngest ones. Forrai highlights in several chapters that the development 

of musical competences and the events of singing and music cannot be restricted to formal and 

compulsory lessons. The educator can play and revise with the child freely and spontaneously any time 

during the day. Regarding the structure of the lessons, Forrai maintained the 3-part structure, 

emphasising that all three had to be built upon a central task: the first part provides warm-up and 

introduces the task, the main part is for obtaining knowledge and practice, and the last part provides 

opportunity for the experience of listening to music, playing music together, playing with puppets, 

dramatization or the revision of newly-learnt songs and singing tales. Forrai writes about two types of 

lessons, one that teaches a new song and another, revision lesson, and gives sample lesson plans on 

pages 116 to 125. It is interesting that she closes the theoretical part of the book with chapter On the 

relationship of the family and the kindergarten, highlighting the significance of this question. 

Katalin Forrai’s book, enlarged in methodology, procedures and content, is still used in Hungary 

today. It went through a major revision only once, in 1991, after the change of the political regime in 

Hungary. 

 

6. Conclusion 

Kodály supported Katalin Forrai’s work until his death. Being a committed educator who was 

always ready for renewal, Forrai established the foundations of preschool music education following 

Kodály’s principles. In addition to the books introduced above, she wrote a number of educational 

materials, articles and other writings, the analysis of which would contribute to a wider knowledge of 

her methodology and the identification of those values which are to be preserved. Forrai was the first 

Hungarian educator who introduced preschool music education based on Kodály’s concepts to the 

whole world with live session at the ISME (International Society for Music Education) conference 

organised in Hungary in 1964 and gained international recognition for preschool music education in 

Hungary. After this, Katalin Forrai travelled around the world tirelessly, and, exploring the musical 

tradition of about twenty countries and learning the children’s songs of the given nation, she held live 

session in the local language. Therefore, she can be an example for us in disseminating our music 

pedagogy internationally. In addition to her international recognition, she never forgot that she had a 

mission in Hungary. The works introduced and analysed in this paper prove that she made considerable 

efforts to establish strong foundations for preschool singing and music education in Hungary by 

publishing Singing in the Kindergarten, which contained the first and fundamental methodology and 

music collection for preschool educators. 
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Összefoglaló  

A hangszeres oktatásban nagy szükség van a kreatív készségek fejlesztésére. A zenei kreativitás 

kreatív tanári személyiséget és kreatív módszertani tudást igényel. A kreatív zenetanulás javíthatja a 

tanulók kreatív készségeit. Az improvizáció, a zenei nevelés kreatív formája, a kreatív gondolkodáson 

és a találékonyságon alapul.  Az improvizatív megközelítés kifejezetten segíti a klasszikus zene 

tanítását, valamint a zenei nyelvhasználat fejlődését. Az improvizációs gyakorlatok a tanár hozzáértő 

irányításával az iskolai zeneoktatás részét képezhetik. Ebben az empirikus kutatásban kérdőíves 

felmérés segítségével vizsgáljuk a fuvolatanárok módszereit a zeneórákon. A kutatási kérdések a 

következők: mennyire elterjedt a zenei alkotó gyakorlatok és játékok használata, és mennyire 

használják ezeket a gyakorlatokat a tanítás során. A kutatást a Survio online kérdőívkészítő programmal 

végeztük, az eredmények kiértékeléséhez pedig SPSS program többváltozós skálázási módszerét 

alkalmaztunk. A kreatív zenélés esetében az időhiány és a módszertani ismeretek hiánya miatt alacsony 

pontszámra számítottunk. Az eredmények alapján elmondható, hogy a kreatív, improvizatív 

módszereken alapuló zeneoktatásban más megközelítésre van szükség. Végezetül néhány fontos 

javaslat kerül megvitatásra, amelyek beépíthetők a zenetanárok mindennapi pedagógiai munkájába. 

 

Kulcsszavak: empirikus kutatás, improvizáció, zenetanítás, kreativitás 

 

 

1. Az empirikus kutatás, kérdőív 

 

1.1. Módszertani ötletek, hipotézisek  

Az empirikus kutatás kérdőíves részében vizsgáltam a fuvolatanárok véleményét a feltett kérdésekre. 

Az információhoz jutás érdekében kérdőívet állítottunk össze. Adatgyűjtéssel lehet elérni a 

tapasztalatokat. A mai fuvolatanításban, elsősorban zenealkotás és improvizáció kérdésében problémát 

jelentő témákról tettem fel kérdéseket. Arra voltam kíváncsi, mennyire elterjedt a zenealkotó feladatok, 

játékok alkalmazása, ehhez a zenepedagógusok milyen jellegű feladatokat részesítenek előnyben, 

mennyire alkalmasak a meglévő fuvolaiskolák a zenealkotó feladatok fejlesztésére. 

Kijelentésekből és módszertani eljárásokról szól a kérdőív, amiről a fuvolatanárok véleményt 

mondanak. Mennyire használják a tanításuk során az adott feladatokat. A véleményeket összegezve 

információkat kapunk arra vonatkozólag, hogy a napi munkájukba mit gondolnak beépíthetőnek, és a 

módszerek a gyakorlatban hogyan valósíthatóak meg.  

A mai zeneoktatás elsősorban a technikai és zenei képességekre irányul. Mindezeket vettem alapul 

és 2018-ban kérdőíves pilot-kutatást végeztem. 

A kutatás Survio online kérdőívszerkesztő programmal készült és terjesztő portálon keresztül 

felkerült az internetre is 2018. november 18-án, a kitöltés lezárására 2018. december 6-án került sor. A 

kérdőív alapvetően a magyarországi zeneiskolák fuvolatanárai számára készült. 736 iskola (ahol 

mailto:fuvikati@gmail.com
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művészeti oktatás is folyik) igazgatója kapta meg e-mailben a felkérést, hogy a fuvola tanszak tanárai 

számára továbbítsa a kérdőívet (a kérdőív internetes linkjét, illetve fájlformátumát is) 

Sok visszajelzés érkezett az iskolaigazgatóktól, hogy a művészeti águkon nincsen zeneoktatás, vagy 

fuvolatanár. A Magyar Zeneiskolák Szövetségének elnöke szintén internetes portálon tette közzé a 

kérdőívet és kérte a kollégákat a kitöltésére. Összesen 125 kitöltés érkezett. A 125 fős minta elégséges 

ahhoz, hogy képviselje az alapfokon tanító fuvolatanárok véleményét, figyelembe véve a vizsgált 

sokaság jellemzőit, homogenitását. 

Az eredmények statisztikai elemzése SPSS-programmal valósult meg. 

 
Hipotézisek: 

Kiemelt képességfejlesztő szempontunk, a zenealkotással kapcsolatban fogalmaztunk meg előzetes 

feltevést, hogy a tanár alkalmaz-e a zeneórán zenealkotó feladatokat? 

1. hipotézis   

A kérdőíves felmérésben, zenealkotással kapcsolatos kérdés alacsony átlagpontszámot 

eredményez majd.  

Alacsony pontszámot várunk a zenealkotás tekintetében, mert időhiány és módszertani ismeretek 

hiánya miatt véleményünk szerint a tanárok nem vállalják alkalmazását a hangszerórán.  

2. hipotézis 

A kérdőíves felmérésben a zenei kreativitáshoz, kreatív tanári személyiség és kreatív módszertani 

eszköztár szükséges. 

Magas pontszámot várunk, hiszen a kreatív zenealkotó feladatok megvalósításához 

elengedhetetlen a kreatív találékony tanár szerepe és módszertani eszköztára.  

 

1.2. A kérdőív kérdései 

Az első kérdés szerint 24 férfi (19,2%) és 101 (80,8 %) nő válaszolt a kérdésre.  

 
1. diagram 

 

 
 

Az eltöltött idő a tanári pályán, több, mint 20 év, hatvanan jelölték, 48,%; 11-20 év között 27 jelölés, 

21,6%; 6-10 év között 12% és 0-5 év között 18,4% a pedagógiai gyakorlattal rendelkezők száma.  
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2. diagram 

 
 

A harmadik kérdés, hogy volt-e már improvizációval kapcsolatos továbbképzésen? 31 igen válasz, 

24,8%, 92 nem válasz, 73,6 %. Több képzésen 8 pedagógus vett részt, 6,4%. Figyelemre méltó az arány. 

 
3. diagram 

 
 

A negyedik kérdés: Mit ért improvizáció alatt? 111 pedagógus válasza: rögtönzés, 88,8%.  
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4. diagram 

 
Arra a kérdésre, hogy a zenepedagógus alkalmaz-e tanítása során zenealkotó feladatokat, illetve 

teremt-e lehetőséget, hogy a növendék maga hozzon létre zenét, a vártnál magasabb eredményt 

mutatnak a számok. A három lehetséges válasz közül (igen; néha; nem) a „nem” (12,8), „néha” 

(42,4%) lehetőséget választották, míg az „igen”-t a tanárok legtöbbje 44,8%-a. Ezt úgy értelmezhetjük, 

hogy a zenealkotó feladatok általában véve nem épültek be szervesen a tanításba. Akik mégis 

foglalkoznak a zenealkotással pedagógiai munkájuk során, a felsorolt feladattípusok közül többet is 

jelölhettek leggyakrabban alkalmazottként. 

 
5. diagram 
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A hatodik kérdésre, hogy aki alkalmaz zenealkotó feladatokat, a megadott feladatfajták: 

dallamkíséret kitalálása, kérdés-válasz dallammal, ritmus befejezése, ritmus variálása, ritmuskíséret 

kitalálása, dallam befejezése, dallam kitalálása adott hangkészlettel, kérdés-válasz játék ritmussal, 

kompozíciós feladatok, egyéb. Az élre, 51,2%-os gyakorisággal, a „dallam kitalálása adott 

hangkészlettel” válaszlehetőség került, a második helyre pedig a „kérdés-válasz játék dallammal” 

46,4%-kal. Másik hét feladat lényegesen kevesebb és nagyjából egyforma szavazati arányt ért el (16 és 

38% között). Érdekesség az egyéb zenealkotó feladat: ugyanannak a motívumnak más hangnemben 

való eljátszása, ami azt jelenti, hogy megjelenik egyes növendéknél a transzponálás.  

 

6. diagram 

 
 

Egy másik feltett kérdésem így foglalható össze: ha a tanár alkalmaz zenealkotó feladatokat, miben 

látja jelentőségüket? A kitöltők ez alkalommal is több kategóriát jelölhettek a megadott tíz 

válaszlehetőségből. Kreativitást fejleszt, transzferhatás a kreativitásban, gátlások oldása.  

A válaszlehetőségek: az óra menetében egy kis lazítás, javítja a zenei gondolkodást, a tanuló így 

ismeri meg a zene logikáját, segíti az adott darab értelmezését, a növendék felszabadultan játszik, együtt 

játszhat, társaival bizonyos megkötések alapján a gyakorlatban ki tudjuk próbálni az új ismeretet, a 

növendék megmutathatja érzelmeit a feladatban, a technikai problémát segít javítani, egyéb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

436 

 

7. diagram 

 
Magasan a legtöbb szavazatot „javítja a zenei gondolkodást” válasz kapta; a tanárok több mint fele 

(79,2%) jelölte meg. Második helyre (48,8%-os gyakorisággal) pedig az  „ az óra menetében egy kis 

lazítás” állítás került. Egyebek közé sorolták még a kreativitás fejlesztését, transzfer hatás a 

kreativitásban, gátlások oldása.  

Arra a kérdésre, hogy milyen zenepedagógiai módszereket ismer a legtöbben Kodály, Kokas, Orff 

nevét említették. 

Milyen tanítási formákat ismer? A válaszadók az egyéni formát részesítették előnyben 119 

pedagógus jelölte ezt a formát 95,2 %. Páros formát jelölt 67 pedagógus 53,6 %, és csoportos 65 

pedagógus, 52 %. 
8. diagram 
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Tanári példák a spontán gyermeki zenélésre:  

„Egy nagyon félénk növendékkel kipróbáljuk az improvizációt. Kiderül, hogy jó érzéke van hozzá. 

Választhat egy általa kedvelt hangot és a körülötte lévő hangokkal játszhat. A G hangot választja, és 

nagyon jól használja a hangokat az improvizációja során. Ezután az órai anyagot lazán, könnyedén, 

nyitottan oldja meg. Az improvizációja, a játéka egyre felszabadultabb.” 

„ Amikor a növendéknek memória zavara van, tudja folytatni azonos hangnemben, s a darab 

ritmusához igazodik.” 

„Kedvenc mesefilmjének zenei részletét keresgéli.” 

„ Kompozíciós házi feladat segíti a gyerek hallásának fejlődését, félév után automatikusan kialakul 

benne a dúr-tonalitás érzete, természetesen egy nagyon szűk hangterjedelemben. Ezzel együtt a szolfézs 

órai aktivitása és zenei motiváltsága is megugrik, éneklése is tisztább.” 

„ Két tanuló órája között kimegy a tanár a teremből, az egyik tanuló befejezi az órát és elpakol, a 

másik megérkezik és felkészül az órára, mire a tanár visszaérkezik, ketten együtt játsszák, a Süss, fel 

Nap c. dalt. A tapasztaltabb növendék segíti a kisebbet és együtt zenélnek. Nem az volt a cél, hogy ki 

tudja jobban, tökéletesebben fuvolán eljátszani, hanem maga az élmény.” 

 

A következő kérdés, fejlesztik-e a meglévő Fuvolaiskolák a növendék improvizációs tevékenységét? 

A válaszadók csak 6,4 %-a válaszolt igennel, ez 8 pedagógus, nem választ 57 pedagógus adott, 45,6 %, 

részben pedig 48 %, 60 pedagógus. Ez arra enged következtetni, hogy szükség lenne új módszertani 

kiadványokra, amelyek kiemelten improvizációs feladatokat tartalmaznak. 

 
9. diagram 

 
 

Mit javasolnak a meglévő Fuvolaiskolák javítására? 

Mindenképpen kreatív, nyitott tanárokra van szükség. Be kell építeni az improvizációs feladatokat 

egy adott tananyagrész után. A meglévő kották használata mellett a rögtönzést az óra részévé kell tenni. 

 A kérdőív kérdéseinek megválaszolásával a zenetanárok oktató-nevelő munkájába láthatunk bele, ami 

mindannyiunk számára hasznos, mivel erről nincsenek átfogó kutatások. Az improvizáció és a 

zenealkotás a gyakorlati oktatásban még nem tudott teret nyerni, hiába tartják fontosnak ezt a 

pedagógusok és a zeneértők. 
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1. 2. 1. Asszociációs együtthatók, többdimenziós skálázás 

Meglepően sokan válaszoltak a kifejtő kérdésekre (10, 12) ezért úgy gondoltuk, hogy statisztikailag 

itt lehetne valamit tenni. Igazán izgalmas kérdés az, hogy mely válaszok járnak együtt? Ezért a 

következő módszert alkalmaztuk: először elolvastuk az összes választ, majd ezekből felírtunk egy 

papírlapra egyszavas jellemzést, (10-es kérdéshez 11db-ot, 12-es kérdéshez 13db-ot) a válaszokat 

sorszámozott cetlire írtuk, ezeket csoportosítottuk a papírlapra. Az így kapott számokkal Yule - féle 

asszociációs vizsgálatot végeztünk Excel táblázatban. A kérdőív eredményeinek statisztikai elemzése 

SPSS-programmal valósult meg. Ahhoz, hogy megértsük a Yule- féle asszociációs kapcsolatot tisztázni, 

kell egy-két fogalmat. 

 

Asszociáció: két minőségi ismérv közötti kapcsolat vizsgálatára szolgál. Megmutatja, hogy van-e 

kapcsolat a két változó között. A kapcsolat szorossága mérőszámmal jellemezhető, amely a két változó 

közötti kapcsolatot írja le. Csak alternatív ismérvek (2-változatú) esetén használható. Ebben az esetben 

a kombinációs tábla 2X2-es. Jellemzői a Yule - féle asszociációs együtthatónak: 

 

• csak alternatív ismérvek közötti kapcsolat szorosságának mérésére alkalmas; 

• alapgondolata a koordinációs viszonyszámokkal történő vizsgálathoz kapcsolódik; 

• alternatív ismérvek esetén jelöljük az ismérv egyik változatát 1-el, a másik ismérvváltozatot 

pedig 0-val; 

• értéke -1 és +1 között van; 

• Y=0 – függetlenség; 

• Y=|1| - függvényszerű kapcsolat 

 
1. táblázat: Yule féle asszociációs együttható kombinációs táblája 

 

 

                      

 

             

 

   Forrás: www.gtk.uni-miskolc.hu/files/4108/3_hét_asszociáció.ppt, letöltés ideje: 2019.szept.28. 

 

Ha nincs kapcsolat a két alternatív ismérv között, akkor a megfelelő koordinációs részviszonyszámok 

megegyeznek egymással, vagyis: 

 

 

Az egyenlőség átalakítható a következőképpen, függetlenség esetén: 

 

 

Ha van az ismérvek között kapcsolat: 
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A Yule-féle asszociációs együttható értelmezése: 

• |Y|=0 függetlenség 

• 0<|Y|<0,3 gyenge erősségű kapcsolat 

• 0,3<|Y|<0,7 közepes erősségű kapcsolat 

• 0,7<|Y|<1 szoros kapcsolat 

• |Y|=1 függvényszerű kapcsolat 

• Y>0 ha az azonos indexű ismérvek vonzzák egymást 

 

„Vizsgálatomat a Yule-féle asszociációs együttható számításával végeztem el. Az együtthatót két 

minőségi ismérv közötti kapcsolat vizsgálatára alkalmazzuk, megmutatja, hogy van-e kapcsolat a két 

változó között. Az asszociáció segítségével meghatározható, hogy két változó hasonlóképpen változik-

e, vagyis az egyik változó nagyobb értékei a másik változó nagyobb értékeinek felelnek-e meg (pozitív 

asszociáció), illetve az egyik változó kisebb értékei a másik változó nagyobb értékeinek felelnek-e meg 

(negatív asszociáció). Ha a két változó értékei között nincs kapcsolat, az asszociáció értéke nulla 

közelében lesz. Az asszociációs együttható meghatározásához felhasznált képletet már az előzőekben 

szemléltettem.” (Méhesné, 2016. 67. o.)  

 

Többdimenziós skálázás 

„A többdimenziós skálázás (Multidimensional Scaling; MDS) a faktoranalízis alternatívájának 

tekinthető. Általánosságban szólva, a statisztikai vizsgálat célja olyan jelentéssel bíró dimenziók 

feltárása, amely lehetővé teszi a kutató számára, hogy megmagyarázza a vizsgálat alá vont objektumok 

közötti hasonlóságokat vagy különbségeket (távolságokat). Az eredetileg többdimenziós térben 

elhelyezkedő objektumok (változók) közötti hasonlóságokat a faktoranalízisben a korrelációs mátrix 

hordozza, a többdimenziós skálázásban ezt a szerepet a hasonlósági (asszociációs) mátrix tölti be. 

Az elemzés bemenete egy négyzetes szimmetrikus hasonlósági mátrix, az eredmények pedig egy 

koordinátarendszerben jeleníthetők meg. A koordinátarendszer által reprezentált tér a jól 

ábrázolhatóság érdekében általában két dimenziós, és az eljárás ebben helyezi el a megfigyelt 

távolságok alapján az objektumokat. A faktoranalízishez hasonlóan, a megoldás 

koordinátatengelyeinek aktuális pozíciója tetszőleges, hiszen a tengelyek irányának változtatása adja az 

eljárás lényegét: az objektumok „újrarendezésével” cél az eredeti távolságok legjobb közelítése. 

Az eljárás úgy működik, hogy az objektumoknak a redukált dimenziójú térben való mozgatásával 

keresi az objektumnak azt a helyét, amely az eredeti térben megfigyelt távolságoktól való eltérést 

minimalizálja. Az eltérés egy úgynevezett stress érték méri, amely a következőképpen számolható: 

 

 −= 2)]([ ijij fdstress   

 

ahol dij a reprodukált távolságoknak felel meg a kisebb dimenziójú térben, miközben δij az eredeti 

(többdimenziós) térben megfigyelt távolságokat jelöli. Az f(δij) kifejezés a megfigyelt input adatoknak 

(távolságoknak) egy nemmetrikus, monoton transzformációját jelenti, amellyel az objektumok eredeti 

távolságai szerinti rendezés reprodukálható. A gyakorlatban az illeszkedés jóságának kifejezésére más 

mérőszámokat is kidolgoztak. 

A többdimenziós skálázás jelentőségét az adja, hogy bármilyen fajta hasonlósági vagy 

távolságmátrix elemzésére alkalmas, a mátrixban megfogalmazott hasonlóságok pedig a 

legkülönbözőbb objektumokról alkotott egyéni vagy csoportos vélemények lehetnek. Így olyan kutatási 

területek is bevonhatók az egzakt statisztikai elemzésbe, ahol korábban értelmetlennek tűnt távolságok 

definiálása: ilyen terület a pszichológia, a marketing, valamint a tartalomelemzésen keresztül a 

nyelvészet is.” (Huszár, 2009. 88. o.)  
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1. 2. 2.  A 10. kérdés válaszainak feldolgozása 

A kérdésre 108-an válaszoltak. 18-an nem válaszoltak érdemben a kérdésre, 10 fő egyéni (egyedi) 

választ adott. Ezeket a válaszokat a további elemzésből kihagytuk, és a maradék 80 választ elemeztük 

statisztikailag. A válaszokban a következő elemek fordultak elő az alábbi eloszlásban: 

 
2. táblázat: A kérdőíves felmérés 10. kérdésének válaszainak eredményei 

 

 összes említés önmagában másikkal együtt többet együtt 

dallamszerzés 26 17 6 3 

örömzenélés 15 11 3 1 

ismert dal hangszeren 12 6 5 1 

improvizálás 11 7 2 2 

hangkészlet 10 0 6 4 

más hangszer 10 3 6 1 

kísérletezés 8 3 5 0 

másik szólam 8 2 4 2 

folytatás 6 2 2 2 

ritmusképlet 4 0 1 3 

játék 4 3 0 1 

 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy 53 tanár egyetlen elemet említett. Az együttes előfordulások 

alapján kiszámolt asszociációs mátrix erősen hiányos, mert nem fordult elő minden párosítás. (Az 

asszociációs mátrixban szereplő -1-ek a hiányzó párokat jelzik.) A többi, értékelhető Yule együttható a 

következő megállapításokat teszi lehetővé. 

 
3. táblázat: Proximity Matrix (asszociációs mátrix) eredményei 

 

Proximity Matrix 

 

 Yule's Y Coefficient of Colligation 

hangkészlet ritmusképlet folytatás kísérletezés dallamszerzés 

hangkészlet 1,000 ,731 ,180 ,092 ,415 

ritmusképlet ,731 1,000 ,667 -1,000 ,292 

folytatás ,180 ,667 1,000 -1,000 -,121 

kísérletezés ,092 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 

dallamszerzés ,415 ,292 -,121 -1,000 1,000 

improvizálás -,006 -1,000 -1,000 ,063 -1,000 

örömzenélés -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 

ismert dal hangszeren 
-1,000 -1,000 -1,000 ,036 -,326 

más hangszer -1,000 -1,000 -1,000 ,324 -1,000 

másik szólam ,092 -1,000 ,245 -1,000 -,209 

játék -1,000 -1,000 ,440 -1,000 -1,000 
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Proximity Matrix 

 

 

 Yule's Y Coefficient of Colligation 

improvizálás örömzenélés 

ismert dal 

hangszeren más hangszer 

hangkészlet -,006 -1,000 -1,000 -1,000 

ritmusképlet -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 

folytatás -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 

kísérletezés ,063 -1,000 ,036 ,324 

dallamszerzés -1,000 -1,000 -,326 -1,000 

improvizálás 1,000 -,130 -,061 -,006 

örömzenélés -,130 1,000 -1,000 ,393 

ismert dal hangszeren 
-,061 -1,000 1,000 -,032 

más hangszer -,006 ,393 -,032 1,000 

másik szólam ,063 -1,000 ,422 -1,000 

játék -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 

 

 

 Yule's Y Coefficient of Colligation 

másik szólam játék 

hangkészlet ,092 -1,000 

ritmusképlet -1,000 -1,000 

folytatás ,245 ,440 

kísérletezés -1,000 -1,000 

dallamszerzés -,209 -1,000 

improvizálás ,063 -1,000 

örömzenélés -1,000 -1,000 

ismert dal hangszeren ,422 -1,000 

más hangszer -1,000 -1,000 

másik szólam 1,000 ,365 

játék ,365 1,000 

 

A hangkészlet illetve a ritmusképlet megadása erősen együtt jár. Kísérletezésben egyértelműen a 

másik hangszer inspiráló. Érdekes, hogy a dallamszerzés mennyire ellentétesen működik a folytatással 

és a másik szólammal. Közepes összefüggés van a játék és folytatás között, arra lehet következtetni, 

hogy játékos formában kellene a rögtönzési feladatokat, pl: egy periódus végének utótagjának 

befejezését adni a gyerekek számára.  

Az örömzenélés sajnos csak az improvizálással és a más hangszerrel került kapcsolatba a válaszok 

alapján, de egyértelműen a társak és más hangszerek bevonásának van ereje. 

Többdimenziós skála eredményei: 



 

442 

 

 
 

1. ábra: Többdimenziós skála ábrázolása 

 

A kevés adaton végrehajtott többdimenziós skálázás érdekes végeredményt hozott, megerősítve az 

eddigi megállapításainkat. Az említett módszerek egy csoportban találhatók – mondhatnánk így is: ezek 

a technikai elemek. Ebből a kupacból két elem „lóg ki”: az örömzenélés és a dallamszerzés. 

Mondhatnánk úgy is, hogy ez adja az ábra két dimenzióját. (A „más hangszer” az „örömzenélés” 

irányába mutat, ahogy ezt már jeleztük.) 

 

Feltehető a kérdés, hogy az improvizálás miért a „technikai” csoportban szerepel – szinte a 

dallamszerzéssel ellenkező irányban. A részletes válaszokból megállapítható, hogy több tanár az 

improvizációt, mint tanítható képességet nevezi meg, konkrét példákat hozva erre. 

 

1. 2. 3.  A 12. kérdés válaszainak feldolgozása 

A kérdésre 102-an válaszoltak. 12-en nem válaszoltak érdemben a kérdésre, 13 fő egyéni (egyedi) 

választ adott. Ezeket a válaszokat a további elemzésből kihagytuk, és a maradék 77 választ elemeztük 

statisztikailag.  

A válaszokban a következő elemek fordultak elő az alábbi eloszlásban: 

 
4. táblázat: A kérdőíves felmérés 12. kérdésének válaszainak eredményei 

 

 összes említés önmagában másikkal együtt többel együtt 

befejezés 25 15 3 7 

improvizáció 14 7 5 2 

kreatív feladat 14 9 5 0 

kiegészítés 11 4 6 1 

kreatív tanár 11 8 3 0 

dallamírás 8 3 3 2 

átdolgozás 7 1 3 3 

hangkészlet 5 0 1 4 

kérdés-felelet 5 1 3 1 

másik szólam 5 0 1 4 

játék 4 2 1 1 

ritmusképlet 3 0 0 3 

zenehallgatás 2 0 2 0 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy 50 tanár egyetlen elemet említett. Az együttes előfordulások 

alapján kiszámolt asszociációs mátrix erősen hiányos, mert nem fordult elő minden párosítás. (Az 

asszociációs mátrixban szereplő -1-ek a hiányzó párokat jelzik.) A többi, értékelhető Yule együttható a 

következő megállapításokat teszi lehetővé. 

Asszociációs mátrix eredményei: 

 
5. táblázat: Proximity Matrix (asszociációs mátrix) eredményei 

 

 

 Yule's Y Coefficient of Colligation 

hangkészlet ritmusképlet improvizáció befejezés kiegészítés 

kreatív 

tanár 

hangkészlet 1,000 ,778 ,370 ,188 ,192 -1,000 

ritmusképlet ,778 1,000 ,584 ,111 -1,000 -1,000 

improvizáció ,370 ,584 1,000 -1,000 -1,000 ,095 

befejezés ,188 ,111 -1,000 1,000 ,041 -1,000 

kiegészítés ,192 -1,000 -1,000 ,041 1,000 -1,000 

kreatív tanár -1,000 -1,000 ,095 -1,000 -1,000 1,000 

kreatív feladat 
-1,000 -1,000 -1,000 -1,000 ,095 -,127 

kérdés-felelet 
-1,000 -1,000 -1,000 -,068 ,437 -1,000 

játék -1,000 -1,000 -1,000 ,007 -1,000 -1,000 

zenehallgatás -1,000 -1,000 ,442 -1,000 -1,000 -1,000 

dallamírás ,284 ,439 -,029 ,007 -1,000 -1,000 

másik szólam 
,641 -1,000 -1,000 ,584 -1,000 -1,000 

átdolgozás -1,000 ,471 ,249 ,224 -1,000 -1,000 

 
Proximity Matrix 

 

 

 Yule's Y Coefficient of Colligation 

kreatív feladat kérdés-felelet játék zenehallgatás dallamírás 

hangkészlet -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 ,284 

ritmusképlet -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 ,439 

improvizáció -1,000 -1,000 -1,000 ,442 -,029 

befejezés -1,000 -,068 ,007 -1,000 ,007 

kiegészítés ,095 ,437 -1,000 -1,000 -1,000 

kreatív tanár -,127 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 

kreatív feladat 1,000 ,119 -1,000 -1,000 -,029 

kérdés-felelet ,119 1,000 ,474 -1,000 -1,000 

játék -1,000 ,474 1,000 -1,000 -1,000 

zenehallgatás -1,000 -1,000 -1,000 1,000 ,569 

dallamírás -,029 -1,000 -1,000 ,569 1,000 

másik szólam -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 ,284 

átdolgozás -1,000 -1,000 ,387 -1,000 -1,000 
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Proximity Matrix 

 

 

 Yule's Y Coefficient of Colligation 

másik szólam átdolgozás 

hangkészlet ,641 -1,000 

ritmusképlet -1,000 ,471 

improvizáció -1,000 ,249 

befejezés ,584 ,224 

kiegészítés -1,000 -1,000 

kreatív tanár -1,000 -1,000 

kreatív feladat -1,000 -1,000 

kérdés-felelet -1,000 -1,000 

játék -1,000 ,387 

zenehallgatás -1,000 -1,000 

dallamírás ,284 -1,000 

másik szólam 1,000 ,556 

átdolgozás ,556 1,000 

 

 A ritmusképlet és a hangkészlet Yule együtthatója 0,778, ami szoros összefüggést mutat. 

Elmondhatjuk, hogy bármiféle kreatív gyakorlathoz, improvizációhoz kell valamilyen fix pont, amely 

bármennyire is korlátozó jellegű, elindítja a diákot a feladat megoldásában. Ebben a hang vagy a ritmus 

ugyanazt a funkciót tölti be. 

Az improvizációhoz megadott ritmusképlet is elegendő hangok nélkül pl. csak tapsolással, hangszer 

nélkül. Igazolja azt, hogy a „ritmus mindig elöl, járjon”. A másik szólam és a hangkészlet Yule 

együtthatója 0, 641, ami a következő megállapítást teszi lehetővé: ha pl. egy dallamhoz másik szólamot 

improvizálunk, akkor megegyező hangkészlettel kell rendelkeznie a másik szólamnak.  

A kérdés-felelet játék közepes Yule együttható arra enged következtetni, hogy a gyermek 

zenealkotási készségét fejleszti a kérdés-felelet játék, és fontos szerepet tölt be a hangszeres 

munkájában. Pl. a hangszeres órán a tanár előre játszik egy kétütemes motívumot, amire a növendék 

válaszol szintén egy kétütemes motívummal. Másik szólamban átdolgozhatjuk az eredeti dallamot akár 

szaporítással, ritkítással, csereberével dallamban, ritmusban. 

Többdimenziós skálázás eredményei: 
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2. ábra: Többdimenziós skála ábrázolása 

3.  

A többdimenziós skálázás érdekes eredményt hozott. A technikai elemek egy csoportban 

találhatóak. Kilóg a csoportból a kreatív feladat, a befejezés és az improvizáció. A dallamírás, a 

kiegészítés a kreatív feladat irányába mutat. A kreatív tanár az improvizáció felé mutat, ami arra utal, 

hogy a tanárok az improvizációt feladatuknak, tanítható képességnek tartják a tanórán A dallamírás a 

megnevezett különböző módszerekkel fejleszthető. Fontos szerepet tölt be a befejezés, hiszen egy 

megkezdett improvizációs feladat befejezése is fejleszthető képesség. A tanárok többsége konkrét 

példákkal támasztotta ezt alá. 

 

1. 2. 4. A kérdőíves kutatás eredményei 

 

A kérdőíves felmérésben az improvizációval, zenealkotással kapcsolatos kérdések alacsony 

átlagpontszámot eredményeznek majd.  

Ez a hipotézis nem nyert igazolást, mert az improvizáció és a zenealkotás a zenetanárok 

gyakorlatában 44,8 % hozott. Ez magas eredmény, hiszen a fuvolatantervben szerepel az improvizáció 

és a kreativitás fejlesztése, tanára válogatja, hogyan építi be a tananyagba. A mért adat szerint sok 

zenetanár alkalmazza ezeket a feladatokat, ami örvendetes.  

 

A kérdőíves felmérésben a zenei kreativitáshoz, kreatív tanári személyiség és kreatív módszertani 

eszköztár szükséges. 

Ez a hipotézis igazolást nyert, mert az utolsó kifejtős kérdésben javaslatot kértünk a fuvolaiskolák 

javítására. A válaszadók többsége kreatív tanári személyiséget és kreatív módszertani eszköztárat 

javasolt. Az asszociációs mátrix eredménye azt mutatja, hogy a kreatív tanár és a figyelem összefüggése 

0,747, azaz szoros kapcsolat. A kreatív tanárok a módszereikkel a megtanulandó anyagra 

összpontosítják a gyermek figyelmét. A változók két dimenziós térképén egy csoportot alkot: kreatív 

tanár, figyelem, élmény, társas, személyiségfejlesztés.  

Az asszociáció bebizonyította, hogy a fenti csoport elemei között összefüggés van. A kreatív tanár 

kreatív módszertani eszközökkel élményt nyújt a növendékeknek egyéni vagy társas formában. A 

figyelem központjába kerülnek a zenealkotási feladatok megoldásai, ezzel a személyisége is fejlődik.  
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A hangszeres képzésben nagy szükség van az alkotó képességek kibontakoztatására. Az 

improvizációs feladatok legyenek részesei a zeneiskolai nevelésnek, a tanár vezetésével. 

A kérdőívek segítségével átfogó képet kaptam a zenetanárok oktató-nevelő munkájáról. A vizsgálat 

során kiderült, hogy több zenepedagógus is alkalmazza az improvizációs gyakorlatokat, feladatokat. A 

növendékek maguk hozhatják létre a zenét. 
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 MUSIC CREATION IN THE INSTRUMENTAL MUSIC EDUCATION OF THE FUTURE 

TEACHING CREATIVE MUSIC SKILLS 

DIFFERENT WAYS OF DEVELOPMENT IN THE INSTRUMENTAL MUSIC EDUCATION 

  

Summary 

There is a great need to develop creative skills in instrumental education. Musical creativity requires 

a creative teacher personality and a creative methodological knowledge. It is essential for of creative 

music-making tasks which can improve students’ creative skills. Improvisation, a creative form of 

music education, is based on creative thinking and ingenuity.  The improvisatory approach specifically 

helps the teaching of classical music by developing the use of musical language. Improvisation exercises 

can be part of music education in schools under the competent guidance of the teacher. In this empirical 

research, a questionnaire survey is used to investigate the methods of flute teachers in music lessons. 

Research questions are the following: how widespread is the use of music-making exercises and games 

and how much do they use these exercises in their teaching practice. The research was conducted using 

the online questionnaire builder Survio and the multivariate scaling method to evaluate the results by 

SPSS. We expected a low score for creative music making because of lack of time and lack of 

methodological knowledge. According to the results there is a need for a different approach to music 

education based on creative, improvisation methods. Finally, some important suggestions that can be 

incorporated into the daily work of music teachers will be discussed. 

 

Keywords: empirical research, improvisation, teaching music, creativity  
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Összefoglaló 

Tomlinson a hatékony differenciálás hat elemét azonosítja: tanulói érdeklődés, értékelés, 

óratervezés, tartalom, folyamat, produktum. Kutatásunkban a vajdasági magyar pedagógusok 

differenciálási gyakorlatát vizsgáljuk. Mérőeszközünk a „Teacher Self-Reflection on Differentiation” 

kérdőív, mellyel a Tomlinson-féle hat dimenzió mentén mérjük fel a vajdasági pedagógusok (n=35) 

gyakorlatát a tanulói különbségek kezelése terén. Az eredmények alapján a tanítási gyakorlatuk során 

legnagyobb mértékben a tanulói érdeklődésen alapuló (85% pont) differenciálást valósítják meg, 

legkevésbé pedig a különböző produktumok felkínálásán alapuló differenciálást (69% pont). A 

produktum alapján történő differenciálás lehetővé tenné a tanulók számára, hogy a tanulási stílusuknak 

megfelelően mutassák be, amit megismertek, megtanultak. Vagyis a produktum mentén történő 

differenciálás gyakorlata fejlesztésre szorul, hogy a pedagógusok ezzel is segíteni tudják a tanulók 

sikerességét. 

 

Kulcsszavak: differenciálás, vajdasági pedagógusok, érdeklődés, produktum 

 

 

1. Bevezetés 

Az inkluzív oktatás Szerbiában 2009-ben került az oktatás fókuszába. Az oktatási és nevelési 

rendszer alapjairól szóló törvény értelmében minőségi oktatást kell biztosítani minden gyermek 

számára. Ezzel az előrelépéssel, a fejlődési problémával küzdő és a fogyatékos gyermekek is 

lehetőséget kaptak, hogy többségi általános iskolákban tanuljanak (Janjić, Milojević és Lazarević 2012; 

Službeni glasnik RS, br. 72/09).  A sajátos nevelési igényű tanulók immár jelen vannak a többségi 

iskolákban, azonban Szerbiában az iskolák rendszerszinten még nem alkalmazkodtak teljes mértékben 

a megváltozott feltételekhez (Đević, 2015).  

A Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság „A külhoni magyar felsőoktatás képzési szerkezetének 

átalakításáról, az adott régiókban működő felsőoktatási intézmények és a magyarországi felsőoktatási 

intézmények külhoni székhelyen kívüli képzéseinek összehangolásáról” szóló jelentésben foglaltaknak 

megfelelően az SZTE Gyógypedagógus-képző Intézete 2017 szeptemberétől a vajdasági pedagógusok 

számára elindította az „Inkluzív fejlesztő szakpedagógia” szakot, aminek fő célja az inklúzió 

megvalósításának elősegítése a vajdasági iskolákban. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa annak a 

kutatásnak az eredményeit, melyben feltérképeztük a képzésben részt vett vajdasági magyar 

pedagógusok differenciálási gyakorlatának jellemzőit. 

 

2. Elméleti háttér 

A differenciált oktatás minden tanuló számára igazságos oktatást jelent. A differenciálás során 

megpróbáljuk elérni, hogy a tanulók képességeik maximumát érjék el. A differenciálás nem pusztán 

egyénre szabott oktatás, hanem bármi, ami a tanulók fejlődését szolgálja, stratégiák gyűjteménye. A 

tanulást megkönnyítjük ugyan, ugyanakkor olyan kihívást állítunk a tanulók elé, amit teljesíteni tudnak 

(Wormeli, 2006). 

A differenciált oktatás alapelvei visszatükrözik Vigotszkij (legközelebbi fejlődési zóna elve), 

Howard Gardner (többszörös intelligencia elmélet, 1983) és John Dewey munkásságának eredményeit, 

mailto:meggyesne.hosszu.timea@szte.hu
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akik valamennyien felismerték az egyénekben rejlő egyediséget. A differenciált oktatás filozófiáját 

hármójuk teóriája szövi át (Hosszu, 2021). 

 A „legközelebbi fejlődési zóna” (Vigotszkij, 1978) arra utal, hogy akkor a legtámogatóbb a 

gyermeket körülvevő környezet, ha egy lépéssel éppen az aktuális fejlettségi szint előtt jár.  A 

„legközelebbi fejlődési zóna” egy olyan terület, ahol a gyermek a környezet biztonságos védettségét 

élvezve próbálgathatja önmagát, gyakorolhat, és így fejlettebb szinten tud teljesíteni, mint amilyenre 

egyedül képes lenne (Vigotszkij, 1978). A tanulónak támogatásra van szüksége. Ennek egyik módja, 

hogy a tanulási környezet és a feladat megfelelő (optimális) kihívást jelentsen számára, a másik, hogy 

a pedagógus beavatkozásának szintje a tanuló igényéhez igazodjék. A rugalmasság, a választás és a 

kreativitás biztosítása Vigotszkij elméletének fontos elemei és egybeesnek a differenciálás 

szempontjaival is.  Vigotszkij hitt abban, hogy a szociális interakciók fokozzák az akadémiai 

eredményeket (Miller, 2002).  Ez lehetővé teszi a tanulók számára a választást és a rugalmasságot, ami 

felkelti az érdeklődésüket és motiválttá teszi őket (Hosszu, 2021). 

Howard Gardner többszörös intelligencia elmélete szerint nyolcféle intelligencia létezik: verbális, 

logikai-matematikai, térbeli, zenei, kinesztetikus, környezeti, interperszonális és intraperszonális 

intelligencia. Ezeken a területeken mindenki elér bizonyos szintet, csak a szintek mértékében térünk el 

egymástól. A gyermekek tanulási stílusának meghatározása hasznos, mert lehetőséget teremt a 

pedagógus számára, hogy az azonosított tanulási stílusoknak megfelelően közvetítse a tanulók felé az 

információkat. Vagyis, ha minden tanuló a saját intelligenciaprofiljának megfelelő képzésben részesül, 

a saját erősségeinek maximumával támogathatja a közösségét. A differenciáló pedagógusok azt tartják, 

hogy minden gyermek egyedülálló, eltérő tanulási stílussal rendelkezik (Anderson, 2007). A tanulási 

stílus figyelembe vételével egyben motivál is a pedagógus, mert olyan tanítási órát tervez, amely 

érdekes (Hosszu, 2021). 

John Dewey a „progresszív oktatás” atyja hitt abban, hogy a tantervet a való élethez kell igazítani a 

gyermekek érdeklődésére alapozva (Tyac és mtsi, 2001). Azt javasolja, hogy a tanárok az érdeklődésre 

alapozzák a tanítást, így a tanulók jobban emlékezek a tanultakra, szívesebben tanulnak, sőt lesznek, 

akik érdeklődni fognak a tanulás iránt (Hosszu, 2021). 

Carol Ann Tomlinson munkássága során kitüntető szerepet tulajdonított a tehetséges és a tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók heterogén csoportjainak oktatására, valamint a kritikai és kreatív 

gondolkodásuk ösztönzésére. A differenciált oktatást a tanítás egy filozófiájaként aposztrofálja, mely 

során a diákok jobb eredményt érnek el, ha a pedagógus hatékonyan kezeli a tanulók eltérő 

felkészültségi szintjéből, érdeklődéséből, tanulási stílusából fakadó különbségeket (Tomlinson, 

2003:263). Tomlinson a hatékony differenciálás hat elemét azonosítja: tanulói érdeklődés, értékelés, 

óratervezés, tartalom, folyamat, produktum (Tomlinson, 2003). A biztonságos és kihívásokkal teli 

tanulási környezet az ő filozófiájában is kulcsfontosságú (Hosszu, 2021). 

 

3. A kutatás bemutatása 

A bemutatásra kerülő eredmények az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetének inkluzív 

fejlesztő szakpedagógus képzésében részt vett két vajdasági évfolyam kérdőíves felmérésének adatait 

mutatják be. Az adatfelvétel mindkét évfolyam esetén a Differenciálás elmélete és gyakorlata című 

tanegység végén történt Szabadkán. Az évfolyamokban többféle pedagógus végzettségű hallgató vett 

részt, a vizsgálati mintába közülük csak az iskolai oktatásban részt vevő pedagógusokat válogattuk be 

(n=35). 

 

3.1 A vizsgálat eszközei és módszerei  

Felmérésünk a résztvevő pedagógusok osztálytermi differenciálásról szóló véleményéről és a 

gyakorlatukról gyűjtött adatokat. Az adatgyűjtéshez a „Teacher Self-Reflection on Differentiation” 

című kérdőívet használtuk. A kérdőív hat dimenzió mentén méri a differenciálás összetevőit, melyek 

megfelelnek Tomlinson hatékony differenciálásról alkotott teóriájának. A kérdőív kétszer 25 itemet 

tartalmazott. Az első blokkban a kitöltők azt értékelték, mennyire tartják fontosnak az említett hat 

komponens alkalmazását, a második blokkban pedig azt jelölték, hogy ezeket az összetevőket milyen 

mértékben alkalmazzák a saját osztálytermi differenciálásuk során. Jelen tanulmányban csak a második 

blokk eredményeit közöljük. A kitöltők négyfokú Likert- skálán jelölték az állításokkal kapcsolatos 

álláspontjukat. A kitöltés anonim módon történt, az adatokat bizalmasan kezeltük. 
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A vizsgálat adatainak statisztikai feldolgozását és elemzését a SPSS 20.0 programcsomag 

segítségével végeztük. Tekintettel a kis elemszámra, az elemzés során nem paraméteres statisztikai 

eljárásokat alkalmaztunk.  Az elemzés során a következő statisztikai eljárásokat alkalmaztuk: leíró 

statisztika (Descriptives Statictics), páros mintás Wilcoxon – próba, Spearman-féle rangkorreláció. 

 

3.2 A minta jellemzése 

A vizsgálatban a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Vajdaságba 

kihelyezett „Inkluzív fejlesztő szakpedagógia” képzésének hallgatói vettek részt. Azok a pedagógusok 

kerültek be a mintába, akiknek iskolában szerzett tanítási tapasztalatuk volt. (Az óvónő végzettségű 

pedagógusok kimaradtak a mintából.)  

A vizsgálati minta (n=35) nemek és végzettség szerinti megoszlását az 1. számú táblázat mutatja. A 

nemek szerinti megoszlás aránytalan. Mindössze 5,7% (2 fő) a férfiak aránya. A vizsgálatban 

résztvevők szakképesítése három csoportba osztható: 74% tanítónő (26 fő), 23% tanár (8 fő) és 3% (1 

fő) viselkedéselemző végzettséggel rendelkezik. A viselkedéselemző végzettséggel rendelkező hallgató 

azért került a mintába, mert volt tanítási tapasztalata, a vizsgálat időpontjában is tanított. 

 
1. táblázat: A minta nemek és végzettség szerinti megoszlása 

 

nem 

végzettség 

összesen 
tanítónő tanár 

egyéb 

(viselkedés 

elemző) 

férfi 1 1 0 2 

nő 25 7 1 33 

összesen 26 8 1 35 

 

A 2. számú táblázat a tanítási tapasztalat megoszlását mutatja. A minta 51%-a fiatal (18 fő), míg 

49%-a középkorú (17 fő) pedagógus.  A mintán belül az életkor és tanítási tapasztalat erős pozitív 

korrelációt mutat (rs=,834; p=,000), vagyis az idősebb pedagógusoknak több a tanítási tapasztalata, a 

pozitív összefüggés alapján, feltehetően ez a tapasztalat tényleges tanítási tapasztalatot jelent (nem 

egyéb munkát végeztek). 

Látható, hogy a vizsgálatban részt vevő pedagógusok nagy része nem pályakezdő. Csupán 7 fő 

tekinthető pályakezdőnek, akiknek a tanítási tapasztalata 1-3 év között van. A többi pedagógusnak (28 

fő) legalább 4 év tanítási tapasztalata van. 

 
2. táblázat: A minta tanítási tapasztalat szerinti megoszlása 

 

nem 

 Tanítási tapasztalat 
összesen 

 1-3 év 4-10 év 11-15 év 16-20 év 21-25 év 

férfi 0 2 0 0 0 2 

nő 7 9 9 5 3 33 

összesen  7 11 9 5 3 35 

 

3. 3 A kutatás kérdései, a kutatási eredmények bemutatása 

A következő kutatási kérdéseket állítottuk fel: 

1. Milyen arányban alkalmazzák a vajdasági magyar, iskolában tanító pedagógusok Tomlinson 

hatékony differenciálásának elemeit?  

2. Van-e szignifikáns különbség a differenciálás egyes összetevőinek alkalmazása között? 

3. Milyen összefüggések figyelhetők meg az egyes összetevők használata között? 

 

3.3.1 Milyen arányban alkalmazzák a vajdasági magyar, iskolában tanító pedagógusok Tomlinson 

hatékony differenciálásának elemeit?  

A differenciálási jellemzők feltárására leíró statisztikát alkalmaztunk. Az egyes itemekre adott 

válaszok pontszámait összesítettük, illetve az egyes dimenziókra vonatkozóan százalékpontot is 
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számoltunk. 1-4 fokú skálán jelölték a válaszadók, hogy mennyire gyakran alkalmazzák a differenciálás 

egyes elemeit.  

A 1. számú ábrán látható, hogy az érdeklődés és a tartalom dimenziók rendelkeznek a legmagasabb 

átlaggal. Az érdeklődés alapján történő differenciálás értéke 85% pont (3,4), a tartalom mentén történő 

differenciálás értéke 79,75% pont (3,16).  A pedagógusok Tomlinson hatékony differenciálásának 

elemei közül a produktum mentén történő differenciálással élnek legkevésbé (68,75% pont; (2,75).  

 

 
 

1. ábra: A pedagógusok differenciálási gyakorlata  

 

3.3.2 Van-e szignifikáns különbség a differenciálás egyes összetevőinek alkalmazása között? 

Megvizsgáltuk, hogy az egyes dimenziók közti eltérések mutatnak-e szignifikáns különbséget. 

Továbbra is nem-paraméteres statisztikai eljárást alkalmaztunk, páros mintás Wilcoxon – próbával 

hasonlítottuk össze a különböző differenciálási elemeket. Több dimenzió mentén bebizonyosodott, 

hogy szignifikáns különbség van a dimenziók alkalmazásának gyakorisága között.  

Ahhoz, hogy ezek a különbségek könnyen értelmezhetők legyenek, tisztázzuk, hogy melyik 

differenciáló elem, mit is jelent. Az érdeklődés olyan témákat, foglakozásokat jelent, amelyek felkeltik 

a tanulók érdeklődését. A tanulói érdeklődés körébe tartozhatnak a személyes tapasztalatok és 

erősségek, a kulturális háttér (Tomlinson és Imbeau, 2010). Az értékeléshez sorolhatjuk a tanulók 

tudásának, képességeinek órák előtti felmérését, a tanulási stílusok megállapítását, a formatív és a 

szummatív értékelést. A tanóra tervezése a tanítási órára való előzetes felkészülést jelenti a tanulók 

képességének, aktivitásának, érdeklődésének, preferált tevékenységeinek figyelembe vételével. A 

tartalom jelenti az ismeretet, amit szeretnénk, hogy a tanulók megtanuljanak, a képességeket, melyeket 

fejleszteni szeretnénk. A folyamat az az út, ahogy a tanulók eljutnak a tartalom megértéséhez, 

elsajátításához. A produktum annak a módja, ahogy a tanulók bemutatják, amit megismertek, 

megtanultak (Hosszu, 2021). Az alskálák közti szignifikáns különbségeket a 3. számú táblázat mutatja. 

 
3. táblázat: A páros mintás Wilcoxon- próba eredményei 

 

 

Dimenziók 

 

Tartalom Tervezés Értékelés Folyamat Produktum 

Érdeklődés 
Z=-2,799 

p=, 005 

Z=-3,888 

p=,000 

Z=-3,910 

p=,000 

Z=-3,749 

p=,000 

Z=-4,421 

p=,000 

Tartalom _________ 
Z=-2,901 

p=,004 

Z=-2,133 

p=,033 
_________ 

Z=-3,218 

p=,001 

Tervezés 
Z=-2,901 

p=,004 
_________ _________ _________ 

Z=-2,298 

p=,022 
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Értékelés 
Z=-2,133 

p=,033 
_________ _________ _________ 

Z=-2,137 

p=,033 

Folyamat _________ _________ _________ _________ _________ 

Produktum 
Z=-3,218 

p=,001 

Z=-2,298 

p=,022 

Z=-2,137 

p=,033 
_________ _________ 

 

Az 1. ábra és a 3. táblázat alapján elmondható, hogy a pedagógusok az érdeklődés szerinti 

differenciálást az összes többi differenciáló elemnél gyakrabban használják. A tanítási anyagban 

gyakrabban differenciálnak, mint a tervezésben, az értékelésben és az eltérő produktumok 

használatának alkalmazásában. Gyakoribb a tervezés mentén történő differenciálás, mint a különböző 

produktumok elkészítésének felkínálása. Ehhez hasonlóan az értékelés szerinti differenciálást is 

gyakrabban valósítják meg, mint a produktum mentén történő differenciálást. 

 

3.3.3 Összefüggések a differenciálás egyes összetevőinek használata között 

Ezzel a kutatási kérdéssel arra kerestük a választ, hogy mely differenciáló elemek között van 

szignifikáns összefüggés. Tekintettel az alacsony elemszámra (n=35) nem-paraméteres próbát 

választottunk az összefüggés-vizsgálatára, Spearman-féle korrelációs együtthatót számoltunk.   

A 4. számú táblázatból leolvasható, hogy több közepesen erős és erős pozitív irányú összefüggés 

van az alkalmazott differenciálási elemek között. 

 
4. táblázat: Az alkalmazott differenciáló elemek összefüggései 

 

 

 

 
Értékelés Tervezés Tartalom Produktum 

Spearman-féle 

korrelációs 

együttható 

Érdeklődés 
,525** 

,001 

,521** 

,002 

,590** 

,000 
 szignifikancia 

(p) 

Spearman-féle 

korrelációs 

együttható 

Folyamat 
,591** 

,000 

,583** 

,000 
 

,700** 

,000 
szignifikancia 

(p) 

Spearman-féle 

korrelációs 

együttható 

Produktum 
,598** 

,000 

,541** 

,001 
  szignifikancia 

(p) 

Spearman-féle 

korrelációs 

együttható 

Tartalom 

 
,653** 

,000 
  szignifikancia 

(p) 
Megjegyzés** 0,01 szinten szignifikáns 
 

A hat differenciáló elem közül az érdeklődésnek és a folyamatnak van a legtöbb pozitív irányú 

szignifikáns kapcsolata más elemekkel. A legmagasabb pozitív együttjárás a folyamat és a produktum 

dimenziók között található. Bár az 1. ábrán látható, hogy a produktum alskála érte el a legkevesebb 

százalékpontot, ugyanakkor nagyon erős a közte és a folyamat dimenzió között lévő kapcsolat. Úgy 

értelmezhetjük ezt az eredményt, hogy azok a pedagógusok, akik a tanítás-tanulás folyamatában többet 

differenciálnak, többféle lehetőséget adnak a tanulóiknak arra, hogy miként adjanak számot az 

elsajátított ismeretekiről. A folyamatban való differenciálás mértéke gyakran együttjár a tervezésben és 

az értékelésben megvalósuló differenciálással is. 

 

4. Összegzés 

Kutatásunkban a vajdasági magyar pedagógusok differenciálási gyakorlatát vizsgáltuk. A mintában 

az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Vajdaságba kihelyezett „Inkluzív fejlesztő 

szakpedagógia” képzésének hallgatói vettek részt (n=35). 

A „Teacher Self-Reflection on Differentiation” című kérdőívet használtuk fel az adatgyűjtéshez. A 

kérdőív hat dimenzió mentén mérte a pedagógusok differenciálási jellemzőit.  
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Saját tanítási gyakorlatukban a vajdasági magyar pedagógusok az érdeklődés szerinti differenciálást 

alkalmazzák leginkább, illetve a tartalmi differenciálást. A legkevésbé preferált differenciálási mód a 

produktum mentén megvalósuló differenciálás.  

A különböző differenciálási összetevők alkalmazása közti különbségek statisztikai számításokkal 

igazolást nyertek. Jelentős pozitív irányú összefüggéseket találtunk az egyes differenciálási összetevők 

között. A legerősebb összefüggés a folyamat és a produktum dimenzió között van.  

Összességében a hat differenciáló elem közül a leginkább hagyományos, legkevesebb szaktudást és 

felkészülést igénylő differenciálást alkalmazzák a pedagógusok. Képzőként ebből az eredményből azt 

kell leszűrnünk, hogy a kevésbé alkalmazott szempontokat is fókuszba kell emelnünk, hangsúlyoznunk 

kell a hatékonyságukat, példákon keresztül kell megismertetnünk a pedagógusokat az alkalmazásuk 

lehetőségeivel, eredményességével.  

Különösen a produktum mentén megvalósuló differenciálási lehetőségeket ismerik kevésbé a 

pedagógusok, ezért e területen kínálkozó lehetőségeket kiemelten kell a következő évfolyam kurzusain 

tárgyalni. Amikor a pedagógus a produktum mentén differenciál, ugyanazt a fogalmat vagy képességet 

értékeli minden tanuló esetén, azonban különböző módokat kínál a diákok számára tudásuk 

bizonyítására, bemutatására. Amikor a pedagógus felméri a tanulók tudását, olyan produktumokat 

(feladatfajtákat) tervez, amelyek kihívást jelentenek a különböző felkészültségi szinten lévő tanulók 

számára (Kanevsky, 1999). Vizuális, auditív, kinesztetikus, zenei, kreatív, gyakorlati lehetőségeket is 

biztosítani kell a különböző produktumok elkészítéséhez. A tanulók önállóan vagy csoportosan is 

létrehozhatnak egy-egy munkát. Lehetővé kell tenni, hogy maguk választhassák ki, mely produktumot 

készítik el, ugyanakkor azt is világossá kell tenni, hogy nem választhatják mindig ugyanazt a 

produktumfajtát. 

Amennyiben a felkínált produktumok jól illeszkednek a tanulási célokhoz, a diákok véleménye és 

választási lehetőségei is érvényesülnek, akkor biztosítva van az is, hogy ténylegesen a lényegi 

tartalmakkal foglalkozzanak. 
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MANAGEMENT OF LEARNING DIFFERENCES IN VOJVODINA 

 

Summary 

Tomlinson identifies six elements of effective differentiation: student interest, assessment, lesson 

planning, content, process and the product. In our research we investigate the differentiation practices 

of Hungarian teachers in Vojvodina. Our measurement tool is the "Teacher Self-Reflection on 

Differentiation" questionnaire, which assesses teachers’ practice (n=35) along the six dimensions in 

Vojvodina in the field of treating student differences. The results show that in their teaching practice 

they mostly implement differentiation based on student interests (85% points) since differentiation 

based on offering different products (69% points) is implemented to the least extent. Product-based 

differentiation would allow learners to present what they have learned according to their learning style. 

So the practice of product-based differentiation needs to be developed so that teachers can help students 

to succeed. 

 

Keywords: differentiation, teachers in Vojvodina, interest, product 
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Sažetak 

Pod nastavom u prirodi podrazumeva se poseban vid celodnevne organizacije vaspitno-obrazovne 

delatnosti škole sa internatskim smeštajem, koji se ostvaruje van mesta stanovanja u uslovima prirodne 

sredine, uz prošireno pedagoško delovanje putem aktivnosti u slobodnom vremenu. Nastava u prirodi 

se u Republici Srbiji organizuje od prvog do četvrtog razreda i regulisana je Pravilnikom o organizaciji 

i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzija u osnovnoj školi.  Pored uloge i značaja, u radu je prikazano 

i da li nastavnici razredne nastave obavljaju ovaj vid vaspitno-obrazovne delatnosti, koliko je on 

zastupljen među učenicima nižih razred, gde se obavlja, na koji način i u kolikom trajanju. U 

istraživanju je učestvovalo 97 nastavnika razredne nastave iz osnovnih škola u Novom Sadu. Osnovna 

hipoteza bila je da nastava u prirodi nije u dovoljnoj meri zastupljena u novosadskim osnovnim 

školama. Pretpostavka je bila i da se javljaju razlike u stavovima nastavnika prema dužini radnog 

iskustva. 

 
Ključne reči: Nastava u prirodi, Novi Sad, osnovna škola, razredna nastava, škola u prirodi 

 

 

1.Uvod 

Proces urbanizacije, industrijalizacije i savremeni način života koji se u najvećoj meri ogleda u 

napuštanju ruralnih sredina i sve većom koncetracijom stanovništva u urbanim gradskim centrima, 

uslovio je odvajanje škole od prirodne sredine. Veliki broj stanovništva seli se u industrijske centre, u 

potrazi za boljim poslom ili uopšte boljim uslovima života, što sa sobom donosi i mnoga odricanja. Sa 

jedne strane tu je veći izbor potencijalnih poslova, bolji uslovi rada, dostupnost većeg broja ustanova i 

institucija - od srednjih i visokih škola, bolnica, preko knjižara, muzeja, bioskopa, pozorišta, sportskih 

i muzičkih škola drugih brojnih sadržaja. Sa druge strane stoji prenaseljenost, buka i gust saobraćaj, 

zagađenost vazduha, nedostatak zelenih površina, velika stopa kriminala. I pored svih negativnih uticaja 

gradske sredine, preovlađuju pozitivni, što se manifestuje sve većim brojem učenika u gradskim 

školama. Nasuprot tome, ruralne sredine, koje pozitivno utiču na celokupno psiho-fizičko stanje, koje 

inspirišu, bude istraživački duh, karakteriše zatvaranje škola. 

Deca urbanog društva nastavne časove provode u zatvorenim učionicama; za vreme odmora u 

školama igraju se na betonskim i veoma malim dvorištima a većinom slobodno vreme provode za 

računarima ili ispred televizora, ili pak radeći neke unapred organizovane vanškolske aktivnosti, što ne 

mora nužno biti loše, ali ostavlja manje prostora za boravak u prirodi i razvijanje istraživačkih 

sposobnosti. Poslednjih decenija sve više se radi na modernizaciji škola i nastavnih sadržaja uvođenjem 

računara i Interneta, ali za rezultat i dalje imamo isti nastavni program sa nastavnicima koji učenicima 

i dalje plasiraju gotova znanja samo na malo savremeniji način. Za učenike ovakav vid škole više 

predstavlja obavezu nego izvor zadovoljstva. 

mailto:ljubica.ivanovic@dgt.uns.ac.rs
mailto:dejanbib@hotmail.com
mailto:djukicin@dgt.uns.ac.rs
mailto:andjelija.ivakov@dgt.uns.ac.rs
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Kao jedan od odgovora na ovakvo stanje u društvu javlja se nastava u prirodi koja se karakteriše kao 

izvođenje vaspitno-obrazovnog rada u prirodnim uslovima. Nastava u prirodi može da otkloni ili makar 

umanji sve ove nedostatke delujući kroz rekreaciju, u cilju opšteg poboljšanja zdravlja i kroz vaspitno-

obrazovni rad u prirodnim uslovima koji je često za pojedine nastavne predmete pogodniji za sticanje 

trajnih znanja, kroz posmatranje, istraživanje, zaključivanje, proveru postojećih znanja.  

U ovom radu prikazana je osnovna uloga i značaj nastave u prirodi, zatim da li se obavlja ovaj vid 

vaspitno-obrazovne delatnosti, gde, na koji način i u kom trajanju. Istraživanje je bazirano na osnovnim 

školama u Novom Sadu. 

 

2. Nastava u prirodi 

Prema Stanojlović i Simić (1984) nastava u prirodi predstavlja poseban vid vaspitno-obrazovnog 

rada koji se obavlja van mesta stalnog boravka, u prirodnoj sredini, kroz redovne nastavne časove i 

vannastavne aktivnosti. Golubović-Ilić (2014) navodi da se direktnim kontaktom učenika sa izvorima i 

predmetima saznanja koji se nalaze u autentičnom okruženju, ostvaruje veća dinamika i intenzitet 

nastavnog procesa. 

Prvi koji su se zalagali za približavanje prirodi u pogledu vaspitanja bili su humanisti. Italijanski 

pedagog humanista Vitorino de Feltro (1378-1446) organizovao je školu („Dom radosti”) u dvorcu, na 

obali jezera, gde se bavio vaspitanjem dece montavskog vojvode Frančeska Gonzage.   

Prve škole u prirodi bile su namenjene bolešljivoj gradskoj deci, kojoj bi se putem boravka u prirodi 

i prilagođenog vaspitno-obrazovnog rada poboljšao psihofizički razvoj. Javljale su se pod različitim 

imenima: šumska škola, sunčana škola, škola na slobodnom vazduhu i drugo. 

Engleski pedagog S. Redi 1889. godine otvorio je prvu školu internatskog tipa u Velikoj Britaniji. 

Po uzoru na ovu školu, u Nemačkoj se se otvarali „seoski vaspitni domovi“ koji su organizovali 

celokupan život dece kroz igru, rad i boravak na čistom vazduhu. Smatrali su da je za ovakav vid 

vaspitno-obrazovnog rada najpovoljnija seoska sredina. Mana ovakvih škola je bila visoka cena 

školarine pa su ih mogli pohađati samo deca imućnih roditelja (Higi-Mandić, 1937). 

Godine 1904 godine, u berlinskom predgrađu, u gustoj četinarskoj šumi, otvorena je prva „šumska 

škola“. Bila je namenjena deci slabog zdravlja, bilo nasleđenog ili pak zaostalih u razvoju usled loših 

socijalnih prilika i neadekvatne ishrane. Znanja su sticana u dodiru sa prirodom, opažanjem i 

doživljavanjem (Fesler, 2000). Od značaja su u Nemačkoj bili i seoski vaspitni domovi koji su se 

otvarali dvadesetih godina 20. veka. Najpoznatija među njima je bila Vinekenova „slobodna školska 

zajednica“ za koju je karakteristično da su veliku pažnju posvećivali potrebama i interesovanjima dece 

(Nikolić, 1994). 

Ovaj način rada se prenosio dalje, i ovakav tip škola se otvara u Italiji, Austriji, Belgiji, Holandiji, 

Engleskoj, Francuskoj, Švajcarskoj, Španiji, Grčkoj, Rusiji, Mađarskoj, Jugoslaviji kao i zemljama 

SAD i Japana.  

Sve ove škole trebale su da budu smeštene u prirodi na svežem vazduhu, učenici su trebali da se 

bave praktičnim aktivnostima kroz koje bi sticali razna znanja i veštine i na taj način usvajali nastavne 

sadržaje. Velika pažnja trebala je da se posveti spontanim interesovanjima dece, razvijanju inicijative i 

samodelatnosti (Kovačević, 2008). 

„Škole šume“ ili „otvorene škole“ su u početku služile napredovanju bolešljive dece, a vremenom 

su se proširivale i na obrazovanje zdrave dece (Nikolić, 1994). 

Za razvoj škole u prirodi u našoj zemlji najzaslužiji je Sreten Adžić, koji je bio nastavnik i upravnik 

Učiteljske škole u Jagodini. Godine 1906. otvorio je poljske učionice u vrtu škole, koje su bile 

namenjene zdravoj deci. Služile su da se zdrava deca sklone od rđavih uticaja za razliku od nemačkih i 

engleskih koje su podizane radi lečenja već bolešljive dece. Ove škole su opravdale svoje postojanje 

pozitivnim delovanjem na psihofizički razvoj dece kroz boravak na čistom vazduhu i suncu i praktičnim 

radom (Nikolić, 1992; Nikolić, 1994). Adžić je smatrao da „današnji čovek nema više razumevanja za 

prirodu, ni poštovanja prema prirodi, ni obraćanja prirodi, niti iščekivanja blagodati od prirode, iako je 

čovek sav od prirode i u prirodi” (Adžić, 1998). 

U drugoj polovini prošlog veka dolazi do nagle industrijalizacije i porasta broja gradova, u koji se 

seli sve veći broj stanovnika, što dovodi do zagađenja vazduha koji štetno utiče na zdravlje ljudi, 

pogotovo omladine. Sve su prisutnije ideje realizacije nastavno-obrazovnih sadržaja u prirodi u toku 

školske godine. Prvi poduhvati realizovani su u okviru „rekreativne nastave“, uglavnom na planinama 

i morskoj obali u toku nastavne godine. Neke od prvih destinacija rekreativne nastave u Srbiji bili su 
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Mitrovac na Tari, Stanišići na Goču i Divčibare. Nakon stručnih analiza merodavnih institucija 

izdvajaju se znatna materijalna sredstva za podizanje i opremanje objekata namenjenih rekreativnoj 

nastavi (Kovačević, 2008). 

 Danas je nastava u prirodi praksa velikog broja osnovnih škola u našoj zemlji, kako onih iz velikih 

gradskih centara tako i iz ruralnih sredina. Ove škole imaju veliki zdravstveni, vaspitni i obrazovni 

značaj.  

 

3. Ciljevi i zadaci nastave u prirodi u Republici Srbiji 

Nastava u prirodi koju realizuju učenici osnovne škole od prvog do četvrtog razreda, regulisana je 

Pravilnikom o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi ("Sl. glasnik 

RS", br. 30/2019).  

Prema pomenutom Pravilniku, ciljevi nastave u prirodi su sledeći: 

- Očuvanje, podsticanje i unapređivanje ukupnog zdrastvenog stanja učenika njihovog 

pravilnog psihofizičkog i socijalnog razvoja; 

- Stvaranje osnova za usvajanje aktivnog, zdravog i kreativnog načina života i organizovanja i 

korišćenja slobodnog vremena; 

- Proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i iskustava o neposrednom prirodnom i 

društvenom okruženju; 

- Razvijanje ekološke svesti i podsticanje učenika na lični i kolektivni angažman  u zaštiti 

prirode; 

- Socijalizacija učenika i sticanje iskustava u kolektivnom životu, uz razvijanje tolerancije i 

odgovornog odnosa prema sebi drugima, okruženju i kulturnom nasleđu; 

- Razvijanje pozitivnih odnosa prema nacionalnim, kulturnim i esteckim vrednostima; 

- Razvijanje sposobnosti sagledavanja razvoja privrednih mogućnosti kraja, odnosno regiona 

koji se obilazi (Sl. Glasnik RS, br. 30/2019). 

 

- Neki od najvažnijih zadataka ovog vida vaspitno-obrazovne delatnosti su:  

- Poboljšanje zdravlja dece; 

- Razvijanje higijenskih navika; 

- Proširivanje i proveravanje postojećih i sticanje novih znanja i iskustava u prirodi; 

- Podsticanje samostalnosti u procesu sticanja znanja kroz istraživačke zadatke; 

- Izgrađivanje ekoloških navika i razvijanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; 

- Podsticanje saradnje sa vršnjacima i odraslima kroz aktivnosti grupnog rada (Sl. Glasnik RS, 

br. 30/2019). 

 

4. Metodologija istraživanja 

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se prikaže trenutno stanje nastave u prirodi: da li nastavnici 

razredne nastave obavljaju ovaj vid vaspitno-obrazovne delatnosti, koliko je on zastupljen među 

učenicima nižih razreda na području Novog Sada, gde se obavlja, na koji način, i u kolikom trajanju.  

Zadatak istraživanja je da se analiziranjem stavova nastavnika razredne nastave iz Novog Sada o 

nastavi u prirodi utvrdi značaj ovog vida vaspitno-obrazovnog rada i da se vidi koliko je zastupljen u 

osnovnim školama, pod kojim uslovima se obavlja, na kojim lokacijama se najbolje ostvaruju unapred 

određeni ciljevi škole u prirodi, koji su to sadržaji u okviru redovne nastave koji se obrađuju u toku 

boravka u školi u prirodi, kao i koje su to vannastavne aktivnosti kojima se pridaje značaj. 

Cilj je bio da se obuhvati što veći broj nastavnika razredne nastave iz različitih škola, različitih 

godina radnog staža. Predpostavljalo se da nastavnici sa dužim radnim stažom imaju više iskustva u 

vođenju škole u prirodi kao i da su tokom godina nailazili na razne prepreke i načine kako da ih otklone, 

i samim tim imaju i jasno oformljen stav o ovom vidu vaspitno-obrazovnog rada. Ipak, mlađe generacije 

nastavnika možda imaju više elana i motivacije što nadoknađuje nedostatak iskustva. 

 

4.1. Prikupljanje podataka 

U prikupljanju podataka korišćen je Google upitnik i identična štampana anketa. Upitnik je poslat 

svim osnovnim školama na područiju grada Novog Sada na zvanične elektronske adrese. Ovim putem 

dobijena su svega 32 odgovora. Usled malog broja ispitanika koji su se odazvali, pristupilo se deljenju 
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štampanih anketa osnovnim školama na područiju grada Novog Sada. Ovim putem sakupljeno je još 70 

anketa, od koji je 5 odbačeno usled nepotpunih odgovora. 

Anketiranje je sprovedeno školske 2020/2021 godine. S obzirom da je naziv škole bilo opciono 

pitanje ne može se sa sigurnošću utvrditi koliko škola je učestvovalo u istraživanju jer nisu svi ispitanici 

odgovorili na ovo pitanje. 

Anketa je sprovedena na dobrovoljnoj bazi. Ukupan broj pravilno popunjenih anketa je 97. Ispitanici 

su različitog pola i godina radnog staža. 

 

4.2. Instrumenti istraživanja 

Upitnik je sastavljen samostalno i isključivo u svrhu dobijanja što preciznijih podataka. Prvi deo 

upitnika prikupio je socio-demografske podataka ispitanika. U drugom delu utvrđivana je 

zastupnjenosti nastave u prirodi, odnosno, da li ispitanici obavljaju ovakav vid vaspitno-obrazovnog 

rada za svaki razred posebno i ukoliko obavljaju, koja su to mesta gde borave, u kojem trajanju i kojim 

mesecima, uz napomenu da svoje odgovore prilagode jednoj generaciji. U trećem delu ankete korišćena 

je Likertova skala stavova koja je sadržala 10 tvrdnji. Ova skala daje se ispitaniku sa zadatkom da za 

svaku pojedinu tvrdnju izrazi stepen svog slaganja ili neslaganja, po pravilu, na petostepenoj skali (1 – 

nikad/uopšte se ne slažem, 2 –retko/uglavnom se ne slažem, 3 – neutralan/na sam/nisam siguran/a, 4 – 

često/uglavnom se slažem, 5 – uvek/u potpunosti se slažem) (Likert, 1932). Četvrti deo ankete se 

sastojao od 3 pitanja koja su služila da se utvrdi koji su nastavni predmeti najpogodniji za realizaciju 

nastave u prirodi, koje su to destinacije napogodnije i koje su vannastavne aktivnosti zastupljene. 

 

4.3. Analiza podataka 

Dobijeni podaci analizirani su pomoću statističkog programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), verzija 23. Statistička analiza koja je primenjena u ovom istraživanju je inicijalna 

deskriptivna statistička analiza. 

 

5. Rezultati istraživanja i diskusija 

Nakon završenog istraživanja i pregleda popunjenih anketa, broj pravilno popunjenih bio je 97. 

Prema polu kod ispitanika preovlađuje velika većina ženskog pola sa učešćem od 94,8% što je i 

očekivano jer je znatno više žena zaposleno u ovoj profesiji. Muških ispitanika bilo je svega 5,2%. Što 

se tiče godina radnog staža skoro sa jednakim učešćem je bilo onih sa radnim stažom od 16 do 25 godina 

(39,2%) i sa radnim stažom preko 26 godina (38,1%), na trećem mestu nalaze se oni koji rade između 

6 i 15 godina (18,6%) dok neznatan udeo pripada onima sa radnim stažom ispod 5 godina (4,1%) (tabela 

1). Ovakvo stanje jasno ukazuje na veliki uticaj zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, koji je donela 

vlada Republike Srbije 2013. godine, na starosnu strukturu zaposlenih u prosveti. 

 
Tabela 1: Ispitanici po polu i godinama radnog iskustva  

 

 Ukupno Udeo (%) 

Pol 

Muško 5 5,2 

Žensko 92 94,8 

Godine radnog staža 

Manje od 5 godina 4 4,1 

Od 6 do 15 godina 18 18,6 

Od 16 do 25 godina 38 39,2 

Preko 26 godina 37 38,1 

Ukupno 97 100,0 

 

Naziv škole bilo je opciono pitanje što za posledicu ima da je od 97 ispitanika na ovo pitanje 

odgovorilo njih 78. U ukupnom broju anketa koje imaju naznačeno ime škole po broju odgovorenih 

anketa se ističu OŠ „Petefi Šandor“ sa 20 anketa, OŠ „Jovan Popović“ sa 15 anketa i OŠ „Kosta 

Trifković“ sa 11 anketa dok je prema ovim podacima ukupno 10 škola učestvovalo u istraživanju. Od 

10 škola koje su učestvovale 9 njih je sa područija grada Novog Sada, a bila je i jedna iz OŠ „Jovan 

Jovanović Zmaj“ iz Sremske Kamenice.  



 

458 

 

Pitanje da li nastavnici organizuju nastavu u prirodi za svaki razred posebno pruža nam uvid koliko 

je ovaj oblik rada zastupljen u osnovnim školama u Novom Sadu i da li na to utiče uzrast učenika. U 

sva četiri razreda zapažen je veći procenat onih koji ne organizuju ovaj vid nastave ali i da se broj onih 

koji organizuju povećava idući ka višim razredima, što je verovatno posledica boljeg poznavanja 

učenika međusobno kao i učenika i nastavnika što omogućava lakšu organizaciju rada i uzajamno 

poverenje svih učesnika nastave u prirodi. U prvom razredu 37 ispitanika (38,1%) je odgovorilo da 

organizuje školu u prirodi, a 60 njih (61,9%) ne organizuje, u drugom razredu 41 potvrdan odgovor 

(42,3%) i 56 negativnih (57,7%). U trećem razredu bilo je 42 potvrdna odgovora (43,3%) i 55 

negativnih (56,7%), dok je u četvrtom razredu bilo 46 odgovora sa da (47,4%) i 51 sa ne (52,6%) 

(grafikon 1). Očekivano je da najmanji broj ispitanika organizuje nastavu u prirodi u prvom razredu jer 

učenicima škola predstavlja sasvim novo okruženje a škola u prirodi im može biti dodatan stres jer se 

mnogi tada prvi put odvajaju od porodice, a i sami nastavnici nisu još u dovoljnoj meri upoznali svoje 

odeljenje da bi mogli prevideti neke od mogućih problema u toku realizovanja ovog vida vaspitno-

obrazovnog rada. 

Statistički gledano, razlika u broju potvrdnih odgovora na pitanje da li se organizuje nastava u prirodi 

ima tendenciju rasta, odnosno vrednost podvrdnih odgovora u četvrtom razredu se povećala za 9,3% u 

odnosu na prvi razred. 

 
Grafikon 1: Procentualno izražena zastupljenost nastave u prirodi od prvog do četvrtog razreda  

 
 

Pitanje da li organizujete nastavu u prirodi je označeno kao obavezno tako da je za svaki razred bilo 

97 odgovora, koliko je bilo i ispitanika. 

Na pitanje u kom mestu i objektu organizuju nastavu u prirodi odgovorili su oni ispitanici koji su 

potvrdno odgovorili na pitanje da li organizuju nastavu u prirodi. Tako su dobijeni rezultati za svaki 

razred posebno. Upoređujući rezultate ne primećuju se neke značajne razlike u kom mestu se organizuje 

nastava u prirodi - uglavnom su to planinska područija Republike Srbije. 

 
Grafikon 2: Najzastupljenije destinacije za organizaciju nastave u prirodi  

 
Na grafikonu 2 uočava se da je planina Tara najzastupljenija destinacija što ne čudi jer je ona jedna 

od najlepših planina Srbije sa gustim listopadnim i četinarskim šumama, „tepih livadama“, autetičnim 

biljnim i životinjskim  vrstama kao što je Pančićeva omorika i čistim vazduhom. U blizini se nalaze i 
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Perućačko jezero, jezero Zaovine sa jedinstvenom reverzibilnom hidroelektranom i vidikovac Kozja 

stena. Sve ove karakteristike i lokacije omogućavaju da se nauči obilje sadržaja iz predmeta svet oko 

nas, odnosno prirode i društva, dok čist vazduh, četinari i umerena nadmorska visina pogoduju zdravlju 

učenika. Ne manjka joj ni kulturno-istorijskih sadržaja koji se nalaze u neposrednoj blizini kao što su 

Višegrad, Užice, Mokra Gora.  

U velikoj meri su zastupljeni i Zlatibor, Gučevo i Divčibare kao planinski centri a od naselja ističe 

se Krupanj. Pod nazivom ostalo svrstane su destinacije koje se javljaju u manjem broju. Između ostalog, 

od planina pominju se i Kopaonik, Kosmaj, Bukulja, Rudnik, Goč, Javor, Zlatar, Golija, od salaša 

zastupljen je jedino salaš Katai kod Malog Iđoša. Od banja posećene su Vrnjačka banja i Sokobanja, a 

od naselja Orašac i specijalni rezervat prirode Zasavica. Zabeležene su i posete specijalnom rezervatu 

prirode Deliblatska peščara kao i arheolškom lokalitetu Lepenski vir i odmaralištu Testera na  

Fruškoj gori. 

Veliki broj ispitanika nije naveo objekat uz mesto organizovanja škole u prirodi pa se ne može sa 

sigurnošću tvrditi koji su objekti najviše zastupljeni. Za Taru kao najčešću destinaciju se javlja kao 

objekat hotel „Beli bor“, za Zlatibor hotel „Golija”, za Divčibare hoteli „Mladost“, „Divčibare“, 

„Heba“, „Pepa“. Svi navedeni objekti pored smeštajnih kapaciteta poseduju i terene za sportske 

aktivnosti, neki i zatvorene bazene i okruženi su prirodnim bogatstvima. 

 
Табела 2: Trajanje škole u prirodi po razredima  

 

 5-6 DANA 7 DANA 

RAZRED Ukupno % Ukupno % 

I 33 89,2 4 10,8 

II 37 90,2 4 9,8 

III 35 83,3 7 16,7 

IV 36 78,3 10 21,7 

 

Što se tiče trajanja nastave u prirodi, rezultati su pokazali da je u sva četiri razreda najviše zastupljen 

boravak u trajanju od 5 do 6 dana dok je na drugom mestu boravak od 7 dana. Niko od ispitanika nije 

naveo da organizuje nastavu u prirodi u trajanju od 8, 9 ili više dana. Ovakvo stanje može biti posledica 

velikih troškova pa se kao alternativa ne obavljanju ovog vida vaspitno-obrazovnog rada našla u 

smanjenju trajanja. Ovo je loša praksa jer boravak u prirodi u trajanju od 5-6 dana neće imati velikog 

uticaja na zdrastveno stanje učenika. Ali svakako, bolje je i tako, nego uopšte ne obavljati ovaj vid 

nastavnog rada. Ovako kratak boravak eventualno može biti opravdan u slučaju prvog razreda jer je 

često slučaj da se učenici prvi put odvajaju od porodice pa im što kraći boravak deluje prihvatljivije i 

polako ih uvodi u naredne škole u prirodi u višim razredima. 

Grafikon 3 jasno pokazuje da je u svim razredima mesec maj najpogodniji za realizaciju nastave u 

prirodi. Nakon njega slede oktobar, april i jun, dok septembar, novembar, decembar, januar i mart imaju 

neznatan udeo. Ovakva praksa se može objasniti kroz analizu klimatskih karakteristika svakog meseca. 

Meseci maj, oktobar i april pripadaju prelaznim godišnjim dobima odnosno proleću i jeseni. Karakterišu 

ih umerene prosečne mesečne temperature, vremenske prilike pogoduju dugim šetnjama kao i činjenica 

da se u ovim godišnjim dobima dešavaju velike promene u prirodi koje su deci zanimljive sa aspekta 

posmatranja i proučavanja. Mesec jun se odlikuje toplijim srednjim mesečnim teperaturama ali s 

obzirom da su od destinacija najviše zastupljeni planinski centri ovo nema velikog uticaja jer u njima 

nisu toliko izražene povišene temperature. Septembar je mesec početka školske godine i ne smatra se 

prigodnim za putovanje; to je mesec posvećen ponavljanju gradiva, sumiranju utisaka sa letnjeg 

raspusta i navikavanjem na školski režim života. Novembar, decembar, januar i mart imaju niske srednje 

mesečne teperature a vrlo često i negativne, pogotovo na planinama, gde se kao otežavajući faktor u 

zimskim mesecima javlja i vetar. Prednost ovih meseci je svakako snežni pokrivač koji pruža 

mogućnost za realizovanje raznih aktivnosti i igara ali svakako niske teperature uzrokuju znatno kraće 

vreme provedeno na otvorenom prostoru za razliku od toplijih meseci. Januar je i mesec kada se 

realizuje zimski raspust a posle njega sledi početak novog polugodišta što svakako ne bi trebalo biti 

vreme odlaska u školu u prirodi. Treba napomenuti da se nastava u prirodi u prvom razredu organizuje 

u drugom polugodištu da bi se i učenicima i nastavnicima dalo više vremena da se upoznaju i naviknu 

jedni na druge. 
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Grafikon 3: Meseci u kojima se realizuje nastava u prirodi, po razredima (u %) 

 
 

Kao što je već napomenuto, Likertova skala stavova sastojala se od 10 tvrdnji na koju su ispitanici 

odgovarali zaokruživanjem brojeva od 1 do 5 u zavisnosti od svog stava za svaku tvrdnju posebno. 

Tvrdnje su se najviše odnosile na značaj nastave u prirodi, da li se javljaju problem prilikom realizacije 

nastave u prirodi, koji sadržaji su najpogoniji i slično. Na ovu grupu pitanja je odgovorilo svih 97 

ispitanika. Odgovore su dali i oni ispitanici koji su označili da ne organizuju školu u prirodi. Smatra se 

da oni imaju svoje stavove na osnovu iskustva svojih kolega, svojih ličnih ubeđenja ili su pak u prošlosti 

organizovali ovaj vid nastave.  

Na grafikonu 4 može se videti da prve četiri tvrdnje imaju visoke srednje vrednosti. Ove tvrdnje se 

odnose na zdrastveni i pedagoški značaj nastave u prirodi, i na uticaj iste na povezivanje sadržaja 

nastavnih predmeta i vannastavnih aktivnosti i usvajanju trajnijih znanja nego što je to slučaj u redovnoj 

nastavi. Ovakvo stanje pokazuje da su nastavnici razredne nastave itekako svesni značaja ovog vida 

vaspitno-obrazovnog rada, što znači da uzrok niske zastupljenosti nastave u prirodi u redovnoj nastavi 

osnovnih škola u Novom Sadu treba tražiti u nekim drugim aspektima organizacije i realizacije. 

Tvrdnja koja se tiče problema objekata koji se koriste za nastavu u prirodi i njihovih nedostataka jer 

su u najvećoj meri namenjeni turizmu ima srednju ocenu 3,8. Ovo definitivno postaje jedan od problema 

škole u prirodi jer država sve manje sredstava ulaže u objekte takve namene, kao što su „Letenka“ i 

„Testera“, a sve više se podižu hoteli u privatnom vlasništvu koji su okrenuti prvenstveno turizmu.  

Visoku srednju ocenu od 4,4 ima i tvrdnja koja se tiče postojanja stručnog kadra za vannastavne 

aktivnosti u objektima u kojima se realizuje nastava u prirodi. Većina smatra da taj stručni kadar treba 

da postoji što se može objasniti činjenicom da nastavnici mogu biti koordinatori raznih vannastavnih 

aktivnosti, ali ipak postoje i takve aktivnosti gde bi bilo poželjno da ulogu koordinatora preuzme neko 

stručan. Recimo, ukoliko u objektu postoji zatvoreni bazen bilo bi poželjno da deca neplivači nauče da 

plivaju, što svakako nije posao nastavnika jer on i sam možda nije iskusan plivač ili jednostavno ne ume 

da prenese tu veštinu na učenike. To bi trebalo da bude povereno stručnom osoblju, u ovom slučaju 

instruktorima plivanja. Ovo je samo jedan od primera. 

Ispitanici se u velikoj meri slažu sa tvrdnjom da organizacija rada u školi u prirodi iziskuje dodatne 

napore nastavnika sa srednjom ocenom od 4,7. To ne čudi, jer se nastava odvija u potpuno izmenjenim 

uslovima, deca relativno malog uzrasta borave zajedno 24 časa bez roditeljskog nadzora i nastavnik 

preuzima ulogu roditelja, mentora. Nastavnik mora da se dobro pripremi, da predvidi neke od mogućih 

problema, da bude siguran u sebe i u ulogu koju preuzima, da pre polaska otkloni nedostatke koji su se 

javljali ranije ili na koje su im ukazale iskusnije kolege ukoliko je reč o nastavniku sa manjim  

radnim stažom.  

Srednju vrednost od 4,4 ima tvrdnja da je nastavni kadar škole kopetentan za izvođenje nastave u 

prirodi što daje nadu da će se ovaj vid nastave u budućnosti realizovati u većoj meri ukoliko se otklone 

ostali problemi.  

Srednja vrednost od 3,2 kao odgovor na tvrdnju da u Republici Srbiji nedostaju seminari za stručno 

usavršavanje nastavnika razredne nastave iz ove oblasti pokazuje da država treba više pažnje da usmeri 

ka ovom pitanju. Činjenica je da se ovom vaspitno-obrazovnom radu ne pridaje velika važnost u toku 
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studija učitelja odnosno da se ne izučava u dovoljnoj meri i da seminari predstavljaju jedini vid obuke 

kako za one sa malo iskustva tako i za one sa dugogodišnjim iskustvom jer nije na odmet utvrditi znanja, 

razmeniti iskustva ili se pak upoznati sa nekim novonastalim problemima i rešenjima za iste.  

 
Grafikon 4: Srednje vrednosti tvrdnji, prema godinama radnog iskustva ispitanika  

 

 
 

Da troškovi nastave u prirodi znatno otežavaju porodični budžet učenika je tvrdnja koja ima 

podeljena mišljenja sa srednjom vrednosti 3,4. Ovo je pitanje na koje je, možda, neadekvatno dati 

odgovor ukoliko i sami nastavnici nisu roditelji koji su slali dete u školu u prirodi. Naravno, sve zavisi 

i od ekonomske situacije porodica, odnosno prosečnih mesečnih primanja i broja članova. Većinom je 

plaćanje nastave u prirodi podeljeno na više mesečnih rata u cilju olakšavanja isplate jer je za roditelje 

to prihvatljivije od uplate u celosti. U svakom slučaju, ukoliko se zna da je neko iz razreda u izuzetno 

lošoj finansijskoj situaciji lokalna i školska zajednica treba da se potrude da toj deci omoguće odlazak 

na nastavu u prirodi. U ovakvim situacijama, često mogu i roditelji koji su u povoljnoj finansijskoj 

situaciji da pomognu drugoj deci. Treba napomenuti da je i praksa da se dobija gratis putovanje na 

svakog petnaestog učenika koji se dodeljuju onima koji žele da idu a u izuzetno su lošoj finansijskoj 

situaciji. 

Na grafikonu 4 prikazane su srednje vrednosti tvrdnji i u odnosu na godine radnog staža ispitanika. 

Trebalo je utvrditi, dakle, da li postoji razlika u stavovima u odnosu na radno iskustvo ispitanika. Veće 

odstupanje u odgovorima uočljivo je kod tvrdnje Troškovi nastave u prirodi znatno otežavaju porodični 

budžet učenika. Uočljivo je da se ispitanici koji imaju manje od pet godina radnog staža najmanje slažu 
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sa ovom tvrnjom odnosno u znatno većoj meri se ne slažu u odnosu na svoje kolege sa dužim radnim 

stažom. Ovakva situacija je najverovatnije nastala usled toga jer su u najvećoj meri nastavnici sa manje 

od pet godina radnog staža mlade osobe u kasnim dvadesetim ili ranim tridesetim godinama koji se još 

uvek nisu ostvarili kao roditelji ili pak i ako jesu imaju decu koja još uvek nisu postali školarci i nemaju 

uvid koliko materijalnih izdataka iziskuje jedna školska godina za roditelje pored svih postojećih 

toroškova života. Isto tako, može se primetiti da se ova grupa ispitanika u znatno većoj meri od drugih 

složila sa tvrdnjom da u Republici Srbiji nedostaju seminari za stručno usavršavanje nastavnika 

razredne nastave iz ove oblasti. Verujemo da su i stariji nastavnici bili ovakvog mišljenja na početku 

svoje karijere ali sa godinama i praksom postali su sigurniji u svoj rad i mišljenja su da im nisu potrebna 

veća usavršavanja, dok ovaj vid vaspitno-obrazovnog rada za mlade kolege na početku karijere može 

biti stresan i bilo bi poželjno da prođu stručno usavršavanje da bi otklonili eventualne nedoumice i bolje 

se pripremili u cilju što efikasnijeg boravka. Ostale tvrdnje pokazuju generalno iste stavove za sve 

ispitanike nezavisno od godina radnog staža. 

Na pitanje gde je trebalo navesti tri nastavna predmeta čiji su sadržaji najpogodniji za realizaciju u 

nastavi u prirodi neki ispitanici su najčešće navodili dva predmeta ili su pak napisali svi predmeti. Mali 

je broj takvih anketa i one su posle pregledanja ipak uvršćene u finalni uzorak jer su ostali podaci 

pravilno popunjeni. Ima i onih ispitanika koji su nastavne predmete Svet oko nas i Prirodu i društvo 

navodili kao dva predmeta dok se ovo istraživanje vodilo činjenicom da je Priroda i društvo koji se 

izučavaju u trećem i četvrtom razredu nastavak predmeta Svet oko nas koji se izučava u prvom i drugom 

razredu pa je stoga posmatran kao jedan predmet.  

 
Grafikon 5: Predmeti najpogodniji za realizaciju tokom nastave u prirodi  

 

 
 

Na grafikonu 5 jasno se vidi da je tokom nastave u prirodi najviše zastupljen nastavni predmet svet 

oko nas, odnosno priroda i društvo, što ne čudi, jer su njegovi sadržaji najpogodniji za obrađivanje u 

prirodi. Nezavisno od toga da li se putuje na planinu, banju ili salaš, može se realizovati veliki broj 

sadržaja iz ovog nastavnog predmeta. Samo neki od njih su: vidik, vidikova linija, tekuće i stajaće vode, 

reljef, delovi biljaka, tip naselja prema reljefu, rad ljudi na selu i još mnoge druge. Učenicima će biti 

mnogo lakše da usvoje znanja koja su za njih možda i apstraktna, npr. deca iz ravničarskog kraja kakav 

je Novi Sad lakše će savladati nastavne jedinice vezane za reljef ukoliko posete neku planinu. 

Značajno mesto pripada i fizičkom vaspitanju koje je u funkciji zdrastvenog značaja nastave u 

prirodi. Tokom ovakve nastave vežbanje u zatvorenim prostorijama i vežbe oblikovanja tela zamenjuju 

se prirodnim okruženjem, čistim vazduhom i raznim igrama kroz koje se ostvaruju zadaci fizičkog 

vaspitanja a koje su deci primamljivije od standardnih časova fizičkog.  

Na trećem mestu je srpski jezik koji se može organizovati kroz ponavljanje priča i pesama o 

prirodnim pojavama, pisanje sastava na temu opisa prirode, biljaka ili životinja ili prepričavanje nekog 

događaja vezanog za školu u prirodi. Muzička kultura i likovna kultura su takođe jedan od izbora 

ispitanika koji su zatupljeni u većoj meri. Muzička kultura se može realizovati slušanjem pesama o 
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godišnjim dobima, opažanjem zvukova, dok se na časovima likovnog može crtati ili slikati recimo 

okolni pejzaž. Iako su projektna nastava i matematika zastupljeni u veoma malom procentu, ipak se 

mogu realizovati ali u mnogo manjoj meri nego svet oko nas i fizičko vaspitanje. Iz matematike se 

mogu organizovati časovi ponavljanja posvećeni terenskom merenju dužina i površina, dok projektna 

nastava kao vid istraživačkog rada može da se ralizuje tako što će škola u prirodi poslužiti kao teren za 

sakupljanje informacija i podataka za neki unapred postavljen projekat, a rezultati će se sistematizovati 

i predstaviti po povratku na redovnoj nastavi.  

U okviru segmenta „ostalo“ svrstani su sledeći izborni nastavni predmeti: čuvari prirode, narodna 

tradicija i građansko vaspitanje, koji predstavljaju logičan izbor s obzirom da se bave prirodom i 

ljudskim privređivanjem. Može se zaključiti da je svaki nastavni predmet pogodan za realizaciju tokom 

nastave u prirodi, samo neki u većoj meri u odnosu na druge, i da prilagođavanje sadržaja nastave u 

prirodi u prirodi u velikoj meri zavisi od veštine i znanja nastavnika. 

 
Grafikon 6: Najpogodnije mesto za realizaciju nastave u prirodi 

 

 
Prema grafikonu 6 jasno se vidi da 72% ispitanika smatra da je planina najpogodnije mesto za 

nastavu u prirodi. Ovaj broj je i veći jer su u stavku „drugo“ uvršćeni odgovori kod kojih je napisano 

„sve navedeno“ (u čiji sastav ulazi i planina) i odgovori gde je napisana kobinacija planine i još jednog 

ili dva mesta. Neosporno je da je planina prvi izbor skoro svih ispitanika. Svaki boravak i nastava u 

prirodi imaju veliki zdrastveni i pedagoški značaj, ali neka mesta su pogodnija od drugih. Svako od 

ovih mesta pruža mogućnosti za realizaciju raznovrsnih sadržaja kako obuhvaćenih redovnim 

nastavnim sadržajima, tako i vannastavne aktivnosti međutim planina obuhvata najveći spektar tih 

sadržaja. Ispitanici koji organizuju nastavu u prirodi kao mesto realizovanja u najvećoj meri navode 

Taru koja obiluje autentičnošću i bogastvom prirodnih sadržaja. Dobijeni rezultati se mogu objasniti i 

time da se u planinski turizam dosta ulaže u našoj zemlji pa ne manjka objekata za boravak i dopunski 

sadržaji, dok su recimo banje dosta zapostavljene uzimajući u obzir neke izuzetke kao što su Vrnjačka 

banja i Sokobanja, koje se u ovom istraživanju jedine spominju kao predstavnici banja u kojima se 

obavlja škola u prirodi. Dobar primer je i salaš Katai koji je jedini salaš koji se posećuje u podacima 

dobijenim ovim istraživanjem, gde se deca mogu upoznati sa načinom funkcionisanja seoskog 

domaćinstva, družiti sa domaćim životinjama, upoznati se sa starim zanatima ali svakako da je ovo 

mesto pogodnije za neke kraće posete jer bi učenicima moglo postati dosadno nakon par dana usled 

ograničenih sadržaja. Što se tiče reka i jezera verovatno je ista situacija kao i sa banjama. Dobar primer 

za to je škola u prirodi na Paliću „Ivo Lola Ribar“ koja nije više u funkciji a koja pruža inzvaredne 

mogućnosti za vaspitno-obrazovni i zdrastveno-rekreativni rad (Bugarčić, Burlica i Crnojački, 2012). 

Država definitivno treba više da se uključi u obnavljanje i podizanje novih objekata namenjenih 

isključivo nastavi u prirodi jer pored planina postoje i mnogi drugi lokaliteti pogodnei za ovakav  

vid nastave.  

U poslednjem pitanju od ispitanika se tražilo da navedu neke od aktivnosti, pored redovnih, koje su 

zastupljene tokom nastave u prirodi. Na ovo pitanje nisu odgovorili svi ispitanici, a odgovore mahom 

nisu dali oni koji su se izjasnili da ne organizuju školu u prirodi. Analizirajući iste, dolazi se do rezultata 

koji pokazuju da je u najvećoj meri zastupljena šetnja, zatim orijentiring i sportske aktivnosti. Neke od 
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aktivnosti koje su još navedene su: druženje, kvizovi, osamostaljivanje, ekologija, istraživanje, zabava, 

maskenbali, timski rad, obilazak znamenitosti, izleti, planinarenje, takmičenja, likovne radionice, 

muzičke igre, društvene igre. Šetnja je sa razlogom najzastupljenija aktivnost jer ima nastavni, 

pedagoški i zdrastveni karakter. U toku jedne šetnje može se mnogo toga videti, naučiti, primeniti i 

ponoviti stečeno znanje a da učenici nisu toga ni svesni što zavisi od veštine nastavnika da sve to 

„upakuje“ u neformalno ćaskanje. Zdrastveni značaj šetnje je neosporan i postiže se kroz fizičku 

aktivnost i boravak na čistom vazduhu. Razvija se svest o lepom, o važnosti očuvanja prirode, ljubav 

prema sopstvenoj zemlji i njenim lepotama, ukazuje na važnost seoskih zanimanja za celokupno 

čovečanstvo. Orijenting podrazumeva snalaženje učenika na otvorenom prostoru uz pomoć karte i 

kompasa što je svakako korisno i izuzetno zanimljivo deci. Sporske aktivnosti su praktično 

nezaobilazne tokom nastave u prirodi koje pored zdrastvenog karaktera poseduju i pedagoške vrednosti 

koje se ostvaruju kroz timski rad, druženje, poštovanje pravila i „fer“ igre. 

 

6. Zaključak 
U istraživanju koje je sprovedeno i prikazano u ovom radu anketirani su nastavnici razredne nastave 

u osnovnim školama u Novom Sadu. Prema dobijenim podacima vidi se da ni u jednom razredu, od 

prvog do četvrtog, broj onih koji organizuju ovaj vid vaspitno-obrazovnog rada ne prelazi 50% od 

ukupnog broja ispitanika što predstavlja zaista loše stanje. Koliko se vidi iz dobijenih podataka 

nastavnici su svesni višestrukog značaja nastave u prirodi što znači da je problem u nekim drugim 

aspektima.  

Republika Srbija treba da uloži dodatne napore i finansijska sredstva u obnavljanje starih i oronulih 

i podizanje novih objekata namenjenih isključivo boravku učenika u školi u prirodi. Na taj način 

roditelji se neće susretati sa nedoumicama da li je trošak nastave u prirodi opravdan njenim 

dostignućima. Vrlo često u očima roditelja je ovaj vid nastave isključivo rekreativnog karaktera jer se 

ide u mahom turističke objekte koji pored sportskih terena ne poseduju druge sadržaje za recimo 

društveno-korisni rad. Dobra praksa bi bila i da država učestvuje u pokrivanju troškova nastave u 

prirodi, makar malim delom, to bi omogućilo da više dece učestvuje jer često cela odeljenja ne idu u u 

prirodu jer ne mogu da dostignu 60% onih koji idu. Ovo bi moglo i produžiti boravak učenika jer vidimo 

da je praksa da se boravi svega 5-6 dana, eventualno 7, što umanjuje njen značaj, pogotovo zdravstveni. 

Dobar primer je svakako škola u prirodi na Divčibarama koju organizuje grad Pančevo za decu 

predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz tog grada, pri čemu se dve trećine troškova boravka plaća 

iz budžeta grada. 

Treba više poraditi i na organizovanju seminara za stručno usavršavanje nastavnika razredne nastave 

iz oblasti nastave u prirodi u čemu se pogotovo slažu oni koji imaju manje od pet godina radnog staža 

i kojima u skladu sa tim manjka iskustva u ovoj oblasti. Svakako, tokom obrazovanja budućih 

nastavnika razredne nastave, ova tema treba više da se obrađuje, kako teorijski, tako i kroz  

praktičan rad. 
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF TEACHING IN NATURE ON THE EXAMPLE OF 

PRIMARY SCHOOLS IN NOVI SAD 

 

Summary 

Teaching in nature means a particular type of all-day organization of educational activities of the 

school with boarding accommodation, which is realized outside the place of residence in the natural 

environment, with extended pedagogical act through leisure activities. Teaching in nature in the 

Republic of Serbia is organized from the first to the fourth grade and it is regulated by the Rulebook on 

the organization and realization of teaching in nature and excursions in primary school. In addition to 

the role and importance, the paper also shows whether primary school teachers perform this type of 

educational activity, how much is it represented among lower grade students, where is it performed, in 

what way, and for how long. A total of 97 primary school teachers from primary schools in Novi Sad 

participated in the research. The initial hypothesis was that teaching in nature was not sufficiently 

represented in Novi Sad primary schools. The assumption was that there were differences in the 

attitudes of teachers towards the length of work experience. 

 

Keywords: Teaching in nature, Novi Sad, primary school, class teaching, school in nature 
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Sažetak 

Digitalne kompetencije podrazumevaju rad sa digitalnim sadržajima, informacije dobijene 

digitalnim sredstvima i pismenost za korišćenje podataka.  

Osnovne kompetencije se najpre razvijaju u sistemu obrazovanja, a nivo kompetencija učenika, 

zavisi i od nivoa digitalnih kompetencija nastavnika. Stoga se od nastavnika očekuje da poseduju 

odgovarajući nivo informatičke, informacione, digitalne i medijske pismenosti, kao i da koriste 

moderne koncepte, metode i alate informaciono-komunikacionih tehnologija. 

Ovaj rad teži da ukaže na neke od mnogobrojnih načina upotrebe računara u nastavi geografije, sa 

posebnim osvrtom na nove mogućnosti koje pruža primena računara i različitih programa u fazi provere 

geografskog znanja. Ističe kako razni multimedijalni programi i internet, sa svojim vizuelnim efektima 

mogu obogatiti nastavni čas geografije. Ukazuje na prednosti koje pruža korišćenje IKT sredstva u 

procesu nastave, odnosno isto to konkretno prikazuje na primeru jednog kviza. Ali isto tako upozorava 

da iako je računar jako moćno oruđe u nastavi, treba obratiti pažnju gde i kako može da se efikasno 

primeni.  

 

Ključne reči: digitalne kompetencije, Geografija, nastava, računar, provera znanja 

 

 

1. Uvod 

Nova važna etapa uvođenja u škole novih didaktičkih medija koji su plod naučno-tehničke i zatim 

tehnološke revolucije započela je 50-tih godina XX veka. Tokom 60-tih godina XX veka u nekim 

zemljama, pre svega u SAD, počela se koristiti elektronska oprema.   

Polazeći od činjenice da obrazovanje mora biti usmereno na učenike i njihova interesovanja, imajući 

u vidu da današnja deca stupaju u kontakt sa računarima najranije detinjstvo, savremeno obrazovanje 

mora prepoznati neophodnost uključivanja njih u nastavnom procesu. Takozvana Internet generacija 

učenika (dece i omladine rođene od 1994. do danas), koju karakteriše pozitivan stav prema tehnologiji, 

iskustvo učenja na razne načine i ne smatranje nastavnika kao primarnog izvora informacija (Golijanin 

et al., 2014; Maričić et al, 2020). Među novim tehničkim didaktičkim medijima koja se koriste u školi 

danas najvažniji su računari i video sistemi. Savremeni računari omogućavaju učenje kroz igru u 

individualnom ritmu (Džurinskij, 2001). 

Digitalni život je u XXI veku sve više složen, jer jedna osoba (nastavnik ili učenik) koristi više od 

jednog računarskog uređaja od kuće ili na poslu, ili čak i u pokretu – u autobusu ili u parku: stoni 

računar, laptop računar, tablet računar, pametni telefon … Da bi se danas efikasno učilo ili radilo 

podrazumeva se da korisnik informaciono komunikacijskih tehnologija (IKT) puno i efikasno sarađuje 

sa drugim ljudima putem velikog broja društvenih mreža (Facebook, Twitter, Instagram) i usluga 

(Skype, ZOOM, Webex, Teams...).  

mailto:ivkova@gmail.com
mailto:milankovicjovanov@gmail.com
mailto:smiljanadjukicin@gmail.com
mailto:ljubicaivanovicns@yahoo.com
mailto:stefanstajic@yahoo.com
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U savremenom svetu računar je sprava koju koriste milioni ljudi u različitim sferama života. Smatra 

se da  j e  u 2000. godini 60-70% stanovništva vodećih svetskih zemalja koristilo elektronsku 

opremu. Godine 2019. je 47,1% svetske populacije koristilo računare (https://www.statista.com/). 

Danas se ni jedna nauka ne bi mogla zamisliti bez primene računara, jer on obezbeđuje niz podataka 

koji olakšavaju svakoj nauci da napreduje. Primena računara veoma je široka. Najširu primenu svakako, 

računar je zauzeo u polju tehnike i tehničkih nauka, ali ne zaostaju ni ostale kako prirodne, tako i 

društvene nauke koje računar koriste radi lakšeg napredovanja. Pomoću računara korisnici su 

međusobno povezani, što im olakšava komunikaciju i bolje snalaženje u bazi podataka. 

Primena računara u nastavi je danas sastavni deo nastavnog procesa, jer omogućava lakše učenje i 

brže savladavanje gradiva. Računari mogu naći primenu u različitim oblicima nastavnog rada i 

njegovim različitim fazama. Oni se mogu koristiti prilikom svakog oblika rada tokom čitavog časa ili u 

jednom njegovom delu. Tokom frontalnog, grupnog, rada u paru ili pak individualnog rada; ali svoju 

primenu mogu naći i prilikom primene programirane, timske nastave, interaktivne ili projektne nastave. 

Pored mogućnosti njihove primene kod različitih oblika rada oni se mogu koristiti prilikom obrade 

novog gradiva, ponavljanja, utvrđivanja, sistematizacije ili provere znanja (Ivkov, 2002; Ivkov-

Džigurski et al., 2009). Korišćenje različitih programa na računaru, namenjenih ili prilagodljivih nastavi 

pojedinih nastavnih predmeta predstavlja sastavni deo metodskog postupka koji omogućava da se 

učenje olakša, odnosno da se konkretno geografski sadržaji uče sa manje napora; da se ekonomiše 

vremenom potrebnim za njihovu obradu, da se naučeno duže pamti. 

Prema podacima analitičke kompanije Sensor Tower, u periodu od 1. aprila do 30. juna, 2020. 

godine mesto najpopularnije aplikacije osvojio je Zoom, aplikacija za video konferenciju. Ta je 

aplikacija skinuta impresivnih 94 miliona puta. Treba istaći i kako je TikTok u istom periodu 

preuzet 71 milion puta. Zanimljiv je podatak i kako je pandemija koronavirusa COVID-19 uticala na 

broj preuzetih aplikacija širom sveta. Tako su u drugom kvartalu 2020. godine korisnici preuzeli 

ukupno 37,8 milijardi aplikacija (iz službenih prodavnica aplikacija (https://sensortower.com/blog/q2-

2020-data-digest). 

Posebnu ulogu u nastavi dobio je “Office 365”, koji objedinjuje veliki broj Majkrosoftovih usluga 

na internetu (Hotmail, Live mail, Msn, Outlook.com, Skydrive, Office Web Apps) pod kapu jedinstvene 

usluge, čime je olakšana komunikacija, razmena materijala i dr.  

 

2. Organizacija nastave uz pomoć računara 

Organizacija primene pojedinih programa u nastavi može se realizovati i u okolnostima da se u 

specijalizovanoj učionici nalazi samo jedan računar. Razumljivo je da tehnički preduslovi bolje 

organizacije nastave podrazumevaju primenu većeg broja računara u uslovima grupnog, tandemskog i 

individualnog rada. Alternativu ovim prednostima može da predstavlja posedovanje video-bima, ali je 

on prilagodljiv, pre svega, frontalnom obliku rada. Primena ovih programa, je u suštini vrlo poželjna u 

uslovima kada postoji veći broj računara jer se time stvara situacija idealna za primenu više oblika i 

metoda rada. 

Oblici učenja pomoću računara mogu se klasifikovati na sledeći način: 

- Prema socijalnom kriterijumu: frontalni, grupni, učenje u parovima i individualni oblik rada; 

- Prema etapama nastave i učenja: predavanje, simuliranje, proveravanje, treniranja i ocenjivanje; 

- Prema vrsti programa: linearni, razgranati, algoritamski i heuristički (Romelić, 2003). 

 

Oblici usvajanja novog gradiva, ponavljanja, vežbanja i vrednovanja su vrlo različiti. Razumljivo je 

da se računar ne mora u svakom trenutku i po svaku cenu koristiti. Vrlo je bitno da svi nastavnici i 

učenici znaju da ga koriste i da to čine kada se ukaže pogodna prilika (dobar program i optimalna 

realizacija nastavne situacije). U svim okolnostima bilo koje drugo nastavno sredstvo može predstavljati 

alternativu njegovom korišćenju (Romelić, 2003). 

Upotrebom računara u nastavi uloga nastavnika nije potisnuta. Kod pojedinih nastavnika postoji 

bojazan da mogu biti potisnuti od računara, a posebno u kreativnom aspektu nastave. Nastava i učenje 

uz pomoć računara stavlja nastavnika u poziciju organizatora, koordinatora i upravljača procesom 

nastave. On usmerava učenikove aktivnosti, organizuje i zajedno sa učenicima realizuje rad, brine se o 

izboru programa i prilagođavanja sadržaja karaktera programa određenoj artikulaciji nastavnog časa, 

stvara uslove za normalno funkcionisanje računara, nadzire rad sa računarom i usmerava njihovu 

aktivnost ka ostvarivanju funkcionalnih ciljeva časa. Izbor metoda i oblika rada od strane nastavnika u 

https://www.statista.com/statistics/748551/worldwide-households-with-computer/
https://sensortower.com/blog/q2-2020-data-digest
https://sensortower.com/blog/q2-2020-data-digest
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nastavi u kojoj se primenjuje računar mora se uskladiti sa sadržajem programa, odnosno strategiji koja 

se pomoću njega može primeniti.  

 

3. Primena računara u nastavi geografije 

Geografi stalno ističu da geografiju treba učiti na terenu, u geografskom prostoru, a ne samo u 

kabinetu kako je to najčešći slučaj. Kako nam mogućnosti često ne dozvoljavaju da učenike izvodimo 

u prirodu i olakšamo im shvatanje pojava i objekata, nastavnicima se postavlja zadatak da primenom 

savremenih metoda u obradi geografskih nastavnih sadržaja približe gradivo i učine ga u što većoj meri 

razumljivijim i prihvatljivijim za dati uzrast učenika. U tome im može pomoći primena različitih 

nastavnih sredstava. Geografija je nauka koja ide u korak sa vremenom i ono što osigurava kvalitet 

nastave svakako jeste i praćenje savremene nauke i tehnike. Geografija, koja je kao nauka bogata 

raznovrsnim sadržajima od kojih treba odabrati one kojima se: mogu kod učenika stvarati kreativne 

ličnosti, razvijati mišljenje, učenici mogu osposobiti za praktične zadatke i samoobrazovanje. Među 

nastavnicima obično se postavlja pitanje kako zainteresovati učenike, kako na što zanimljiviji i 

efikasniji način izložiti nastavno gradivo. Suština primene ilustrativno-demonstrativnih metoda u 

nastavi geografije je u tome da se preko sistematskog pokazivanja predmeta, pojava i procesa u prirodi 

ili ljudskom društvu obradi nastavna jedinica. Ovim metodama se mogu obraditi najsloženiji geografski 

sadržaji i u tome je njihov najveći značaj. Pri obradi nastavne jedinice pomoću ilustrativno-

demonstrativnih metoda prethodno treba pripremiti učenike da bi se postigli pozitivni efekti. Ove 

metode znatno doprinose razvijanju psihičkih funkcija ličnosti i umnih sposobnosti učenika (Ivkov, 

2003; Ivanović i Ivkov, 2007). 

Neophodno je osposobiti učenike za: primenu aktivnih metoda u nastavi primenom različitih oblika 

rada (frontalni rad, grupni rad, individualni, rad u paru, timsku nastavu i programiranu nastavu), 

organizovanje slobodnih aktivnosti primenom aktivnih metoda, primenu interaktivnih metoda u nastavi 

geografije. Upravo zato, računar kao nastavno sredstvo mora se sve više primenjivati u nastavi jer 

njegovim pravilnim korišćenjem može se postići veći efekat i učinak u savlađivanju novog i utvrđivanju 

stečenog znanja. Najveći značaj računara kao nastavnog sredstva je u tome što se pomoću njega mogu 

obraditi i najsloženiji geografski sadržaji na zanimljiv i realističan način, što će učenicima omogućiti 

lakše shvatanje i brže savlađivanje gradiva.   

Predmet geografija nudi brojne mogućnosti za korišćenje računara i Interneta u nastavi, ali postoje 

različiti razlozi zbog kojih se oni nedovoljno koriste. Neki od najčešćih razloga su nedovoljna oprema, 

nedostatak prostora, neobučeni nastavnici, vreme za pripremu itd. (Bednarz i Van der Schee, 2006).  

Računari imaju veoma široku primenu i mogu se koristiti u različitim segmentima nastave 

geografije. Posebnu ulogu oni mogu imati u proveri znanja. 

 

3.1. Provera znanja u nastavi geografije 

Provera znanja je veoma važan segment u organizovanju nastavnog procesa i nastavnik mora jako 

dobro osmisliti kako i na koji način će ga organizovati. 

Čas proveravanja znanja po svom redosledu u planu nastave i učenja dolazi iza časa utvrđivanja 

gradiva određene nastavne celine. Ovaj tip časa se sastoji iz određenih faza: uvođenje u čas, 

proveravanje znanja, vrednovanje znanja i ocenjivanje učenika. 

Prvi deo časa predstavlja uvođenje u kome se učenicima još jednom precizira nastavno gradivo koje 

proveravamo uz iznošenje načina i vremena proveravanja znanja i umenja. Zatim sledi proveravanje 

koje se vrši tehnikama koje omogućavaju proveravanje znanja celog odeljenja. To se na efikasan način 

može postići primenom kontrolnih zadataka testova znanja ili kombinovanim tekstualno-ilustrativnim 

zadacima. 

Vrednovanje se u uslovima primene kontrolnih zadataka i testova znanja može teško realizovati. 

Ukoliko se sprovodi, nastavnik vrednovanje vrši smirenim tonom ukazujući na dobro urađene zadatke, 

ali i na greške i nedostatke. 

Ocenjivanje od strane nastavnika vrši se javno uz obrazloženje i nastojanje da u tome učestvuju i 

učenici (Romelić, 2003). 

Kako se proveravanje sprovodi u određenim momentima nastavnog procesa, može se reći da 

proveravanje ima završni karakter nastavnog rada za određeni deo nastavnog programa (Jukić, 

Lazarević & Vučković, 1998.). 

S obzirom na tehniku izvođenja možemo izdvojiti nekoliko načina proveravanja. 
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1. Usmeno proveravanje. Kod ovog načina proveravanja nastavnik u direktnom razgovoru sa učenikom, 

proverava kvalitet usvojenog znanja. Poželjno je da učenici što samostalnije izlažu nastavne 

sadržaje, ali ponekad je potreban i dijalog između nastavnika i učenika. Naročito kada nastavnik želi 

da proveri stepen shvatanja datog sadržaja. Nastavnik može i na indirektan način da proveri znanje 

učenika npr. preko razgovora na početku časa. 

 
2. Pismeno proveravanje može imati više oblika: 

 - Izrada pismenog zadataka na određenu temu. Kod ovog oblika učenicima se zadaje zadatak na 

određenu temu i učenici pismeno odgovaraju. U geografiji se ovaj oblik ne koristi tako često,  

 - Pismeni kontrolni zadaci sastoje se od nekoliko pitanja, odnosno zadataka na koje učenici 

pismeno odgovaraju, opširnije ili kraće. Zadaci mogu biti isti za sve učenike ali i diferencirani, 

 - Nizovi zadataka objektivnog tipa se sastoje od brojnih pitanja na koje učenici kratko 

odgovaraju. Pitanja mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa. Kod otvorenog tipa pitanja učenik sam 

formulira svoja odgovor, dok kod zatvorenog tipa on bira između nekoliko datih odgovora. Ovakve 

zadatke mogu sastavljati i nastavnici ali mogu se nabaviti i kod izdavačkih kuća, 

 - Neme karte su specifične za geografiju i pomažu pri proveri kartografskog znanja učenika, 

 - Testovi znanja se izrađuju od strane stručnjaka i uz njih se daje ključ kako treba ocenjivati 

postignuti uspeh učenika na ovakvim testovima. Ovi testovi se nazivaju i formalnim testovima. 

Obično se mogu nabaviti kod izdavačkih kuća (Sekač, 2012). 

 

Funkcija proveravanja i ocenjivanja nastavnog rada je prilično složena, što je naravno posledica 

složenosti nastavnog rada nastavnika i učenika u toku nastavnog procesa. Treba imati na umu da u toku 

nastavnog procesa imamo dvostranu aktivnost koje su jako isprepletane, a to su aktivnosti nastavnika i 

učenika. Kako su za uspeh u nastavi odgovorni i jedni i drugi, zato svako treba da brine o svom vlastitom 

radu ali i o radu drugih (Poljak, 1984). 

Upravo primena računara u današnjoj savremenoj nastavi pruža neograničene mogućnosti 

nastavnicima da učine proveru znanja interesantnijom, savremenijom, takvom da kod učenika budi veću 

motivaciju za radom. 

 

4. Neke mogućnosti provere znanja uz pomoć računara 

Iskustvo u toku pandemije Covid-19 i primena onlajn nastave i nastave na daljinu pokazalo je da je 

pred nastavnicima vrlo težak zadatak. Nije potrebno učenicima samo pomoći u savladavanju novog 

gradiva, već proveriti i vrednovati naučeno. Brojni su veb alati koji nastavnicima mogu biti od velike 

pomoći i u mnogome olakšati posao.  

 

LINOIT je virtuelna oglasna tabla na kojoj korisnici mogu da objavljuju stikere, fotografije, video 

zapise i dokumente. Ona je potpuno besplatna. Pristupa joj se preko sledećeg linka 

https://en.linoit.com/, Na Linoit može da se loguje pomoću Facebook-a, Twittera, Gmaila ili se pravi 

poseban nalog.  

Spada u najpovoljnije alate ove vrste zbog jednostavnosti primene, potpune analogije sa realnom 

tablom i udobnog korisničkog okruženja bez ograničenja u pogledu privatnosti, broja korisnika i tipova 

dokumenata. Nastavnik je može koristiti za postavljanje novog sadržaja, ili učenici za prezentovanje 

nekih svojih radova, koji mogu biti individualno ili grupno rađeni, čime se podstiče interakcija među 

učenicima i saradničko učenje. Njena primena je vrlo široka i za utvrđivanje i proveru znanja učenika, 

jer nastavnik može se napraviti transparentan zadatak za učenike, da učenicima postavi radne zadatke 

za grupni rili za individualni istraživački rad učenika. 

 

PADLET (https://padlet.com) je vrste online oglasne table. Nastavnici je mogu koristiti veoma lako, 

kao i učenici. To je digitalno platno (ili bela tabla) i najlakši način da stvarate i sarađujete, a vrlo je 

sličan alat Linoitu. Padlet je aplikacija za kreiranje on-line oglasne table koju možete koristiti za prikaz 

informacija za bilo koju temu. Veoma je koristan u situacijama kada nastavnik da učenicima neki 

zadatak koji oni potom postavljaju na Padlet, a jedni drugima mogu komentarisati postavljene radove. 

Pogodan je za korišćenje na svim nivoima obrazovanja. 

 

https://en.linoit.com/
https://en.linoit.com/
https://en.linoit.com/
https://padlet.com/
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QR KODOVI U NASTAVI (Tabela 1).  Za pravljenje QR koda nastavnici mogu koristiti više 

različitih besplatnih programa (http://qrstuff.com, https://www.qr-bar-kod.rs, https://qrcode.in.rs, 

https://me-qr.com  i dr.). U ovim programima nastavnik može da napravi QR kod, a potom da ga 

prosledi svojim učenicima ili da ga ubaci u svoju prezentaciju ili literaturu. QR kodovi se mogu 

upotrebljavati na više načina, tako da su njihovi obrazovni potencijali veliki. Posebno je važna 

interaktivnost koja korisnika podstiče na dalje istraživanje, učenje i saradnju. Izrada QR kodova 

omogućava kako nastavnicima, tako i učenicima da dele različite sadržaje među sobom. Nastavnici na 

lak način mogu učenicima da daju dodatna uputstva, pruže pomoć i slično. Putem QR kodova mogu 

učenicima davati zadatke koje oni rešavaju i time se vrši provera znanja. 

 

GOOGLE UPITNICI. Ukoliko imate otvoren gmail nalog, imate pristup i ovom alatu. Ovo je 

odlican alat za izradu upitnika, anketa, kvizova i testova.  Još moćniji postaje u sklopu Gugl učionice 

gde ga nastavnik može namenski deliti učenicima radi provere znanja.  

Google upitnici omogućavaju nastavnicima da postavljaju pitanja različitog tipa, tako da odgovor 

može biti: kratka rečenica, pasus (nekoliko rečenica), izbor među više ponuđenih odgovora, u vidu 

padajućeg menija, u vidu linearne skale, u vidu mreže sa više ponuđenih odgovora, u vidu mreže gde 

ima polja za potvrdu ili da dodaje odeljke za drugu grupu pitanja. Takođe postoji mogućnost  da u 

pitanja dodajete tekst, slike ili video kao opcije; da se vide pojedinačni odgovori ili da se prave pitanja 

koja se inteligentno automatski dovršavaju. 

Nastavnik korišćenjem ovakvog upitnika odgovore može pratiti prema pitanjima ili prema 

pojedinačnom učeniku, a sve odgovore preuzeti na računar u vidu exel tabele, što mu može koristiti za 

dalju statističku obradu. 

 

MENTIMETAR je moćan softver za saradnju i prezentacije koji sadrži neograničen broj anketa, 

tekst oblaka, pitanja sa više izbora, kvizovi i još mnogo toga. Koristi se za podsticanje aktivnog učešća 

učenika u predavanju. Omogućava da učenici anonimno izražavaju mišljenje i daju odgovore na 

postavljena pitanja koja su unapred pripremljena i ubačena u samu prezentaciju. Mentimetar se može 

koristiti i na radionicama, obukama, sastancima, istraživačkim projektima... Na sajtu 

https://www.mentimeter.com  je moguće kreirati besplatan nalog. Sajtu se može pristupiti preko FB ili 

google naloga, kao i kreiranjem naloga unosom e-mail adrese, lozinke i imena korisnika. 

U besplatnoj verziji moguće je ubaciti: neograničeni broj slajdova sa sadržajem (grupa slajdova pod 

nazivom Content slides), neograničeni broj slajdova za prihvatanje pitanja publike (Q&A), do 5 

slajdova sa kviz pitanjima (Quiz competition) ili i još 2 pitanja anketnog tipa (Popular question types i 

Advanced). 

 

SOKRATIV (https://www.socrative.com/) je alat za onlajn testiranje. U besplatnoj verziji može se 

testirati 50 učenika. U jednom trenutku može se pokrenuti samo jedan test, ali nastavnik može kreirati 

samo jednu ”sobu” za pristup. Ime sobe (Room name) se dodeljuje automatski pri pristupu i ispisano je 

u gornjem delu ekrana. Kreira se na osnovu prezimena kome se dodaje broj. Ukoliko je nastavnik 

podesio da se test radi pojedinačno, učenik unosi ime, a ukoliko je nastavnik odabrao timski rad, svaki 

tim ima svoju boju, kao ime, koju im dodeljuje nastavnik. Ono što je dobra karakteristika Sokrativa da 

se upitnik može preuzeti na računar i onda ga imate u PDF verziji. 

 

LEARNINGAPPS je alat koji u velikoj meri nastavnicima pomaže da na kreativan način sa svojim 

učenicima provežbaju obrađeno gradivo kroz razne kvizove poput Milionera, ukrštenih reči, 

povezivanja parova, linije vremena. Učenik vrlo lako i kroz igru sam proveri koliko je savladao naučeno 

i sam uviđa na kojoj oblasti bi morao više da radi.  

 

WORDWALL je još jedan veoma lak i dostupan alat koji pruža mogućnost da kroz igru (kviz, 

ukrštenica, vešala, bušenja balona, anagrama) učenik provežba naučeno. Prednost ovog alata jeste što 

nastavnik ima povratnu informaciju ko je, za koje vreme i koliko tačnih odgovora dao u postavljenom 

zadatku. U onlajn nastavi korišćenjem ovog alata nastavnik itekako ima povratnu informaciju o 

savladanosti gradiva. Jedna od mogućnosti provere u ovom alatu je kroz video igricu. Posebna prednost 

je što nastavnik može koristiti ovaj alat na srpskom jeziku.  

 

http://qrstuff.com/
http://qrstuff.com/
https://www.qr-bar-kod.rs/
https://qrcode.in.rs/
https://me-qr.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.socrative.com/
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Tabela 1. Primeri QR kodova za različite oblike provere znanja 

 

 
Google upitnik 

Rad autora 

 
Primer upitnika korišćenjem 

Sokrativa 

Rad autora 

 
Primer upitnika za Mentimetar 

Rad autora 

 

 
Primer kviza za nastavu 

geografije na Learningapps 

https://learningapps.org/4505839  

 

 
Primer kviza za nastavu 

geografije  

VII razreda na Worldwall 

https://wordwall.net/sr/resource/ 

2691828/geografija-7 

 

 
Primer kviza za geografiju  

u VIII razredu 

na Purposegames 

https://www.purposegames.com/ 

game/ZSHMw6O698K 

 

QUIZIZZ (https://quizizz.com/admin/Science/4) poseduje kvizove koje učenici mogu samostalno 

prilagoditi sopstvenom ritmu i pregledati ih. Postoji arhiva kvizova koje su kreirali nastavnici, ukoliko 

ne želite da kreirate svoje kvizove. Pristup i korišćenje ove aplikacije je besplatan (Ivkov Džigurski  

et al, 2021). 

 

VRUĆ KROMPIR (HOT POTATOES) je skup od šest alata unutar jednog programa, koji 

omogućavaju stvaranje interaktivno-multimedijalnog sadržaja za proveru znanja. Ovi alati 

omogućavaju izradu nekoliko osnovnih tipova interaktivnih vežbi u obliku veb strana sa mogućim 

vremenskim ograničenjem. 

 

JQviz je alat za izradu vežbi s pitanjima. Svaki kviz može da sadrži neograničen broj pitanja. Postoje 

četiri osnovna tipa pitanja: 

- U pitanjima sa jednim tačnim odgovorom, učenik bira odgovor klikom na dugme, 

- U pitanjima sa kratkim odgovorom učenik treba da ukuca tekstualni odgovor u okvir na stranici 

i pritisnuti dugme Provera kako bi video da li je odgovor tačan ili ne, 

- Hibridno pitanje je kombinacija pitanja s kratkim odgovorom i pitanja s jednim tačnim 

odgovorom, 

- Pitanje sa višestrukim odabirom traži od učenika da odabere nekoliko odgovora sa ponuđene 

liste. 

JCloze se koristi za izradu vežbi sa popunjavanjem praznina u rečenici. Ideja je da učenik upiše sve 

reči pre provere; drugim rečima, to je celovita vežba. Kad su svi odgovori upisani, učenik treba da 

klikne na dugme Check (Provera) kako bi bio ocenjen.  

Jmatch se koristi za izradu vežbi spajanja parova. Postoje dva tipa prikaza za JMeč: standardni i 

povuci-ispusti. Standardni prikaz koristi padajući meni sa elementima sa desne strane. Ovaj oblik treba 

koristiti kad ima više od 7-8 elemenata i elementi sa desne strane su u tekstualnom obliku, inače ako 

ima samo nekoliko elemenata, a posebno ako su ti elementi slike, onda je poželjno koristiti povuci-

ispusti oblik. 

https://learningapps.org/4505839
https://wordwall.net/sr/resource/
https://www.purposegames.com/
https://quizizz.com/admin/Science/4
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JMix se koristi za izradu vežbi izmešanog redosleda. Možemo izmešati reči u rečenici ili slova u 

reči. Poput JMeča i JMiks ima dva tipa: standardni i povuci-ispusti. 

JCross se koristi za izradu ukrštenica. Izrada se sastoji iz dva koraka: prvo se unesu slova u 

ukrštenicu, a potom se dodaju opisi tih reči. 

The Masher je sasvim drugačiji tip programa od ostalih alata iz paketa Hot Potatoes. Njegova svrha 

je da pomogne pri izradi većih celina međusobno povezanih materijala. 

On ima dve osnovne funkcije: 

1. Omogućava kreiranje kompletnih celina korišćenjem i kombinacijom svih pet različitih tipova 

zadataka koji su sastavni deo paketa. 

2. Takođe se može koristiti za postavljanje (upload) dokumenata koji nisu hot poteto vežbe već npr. 

slike, PDF ili Word-ovi dokumenti, na hotpotatoes.net server (Sekač, 2012).  

  

PURPOZGEJMS (PURPOSEGAMES – http://www.purposegames.com/). Ova veb strana pruža 

uslugu koja omogućava izradu tri vrste kviza. Dve vrste se koriste za proveru kartografskog znanja i to 

pomoću metoda tačaka ili oblika, dok je treći već dobro poznati kviz sa pitanjima tipa višestrukog 

odgovora. Za korišćenje ove usluge treba da se uradi besplatna registracija. Još jedna od mogućnosti 

koja se može korisno upotrebiti u nastavi je kreiranje grupa. Učenici se pozivaju u grupu (da bi neko 

postao član, treba da dobije pozivnicu od vlasnika/administratora date grupe, to su tzv. zatvorene grupe 

ali postoje i javne grupe kojoj se bilo ko može pridružiti) i tu nastavnik zadaje određene vežbe, koje se 

mogu rešavati na času ali i kod kuće, kao domaći zadatak. Učenicima se obično dopada ovaj način rada, 

i budi u njima takmičarski duh, pošto testovi pored znanja i postignutih bodova mere i vreme za koje 

su uradi test (Sekač, 2012) 

Za vrednovanje znanja mogu se koristiti i kvizovi kahoot (https://kahoot.com), quizlet 

(https://quizlet.com) i mnogi drugi što učenicima daje različite mogućnosti da ispolje svoje znanje. I na 

ovaj način nastava je mogla biti izvođena u timovima ili parovima što je bilo jako važno za samu 

saradnju i komunikaciju među učenicima, a čime je obezbeđena neophodna socijalna distanca u 

uslovima pandemije (Ivkov Džigurski et al, 2021). 

 

5. Zaključna razmatranja 

Mogućnosti upotrebe IKT su skoro beskrajne i dobar nastavnik ove prednosti može koristiti 

svakodnevno. Upotreba IKT-a svoje mesto može naći na časovima obrade novog gradiva, utvrđivanja, 

sistematizacije i provere znanja, dok je za njihovu upotrebu potrebna kreativnost i priprema nastavnika. 

Osnove za nove metode su se već pojavile u školama (računari, projektori, pametne table), sada su na 

potezu oni koji se bave organizacijom obrazovanja: nastavnike treba upoznati i pridobiti da koriste ova 

nastavna sredstva u procesu nastave. Što se tiče nastave geografije, računari omogućavaju da se 

geografska znanja i sadržaji usvajaju sa manje napora, da se naučeno duže pamti. da se apstraktni 

pojmovi i sadržaji približe učenicima. Primena računara u obrazovnom procesu omogućiće poboljšanje 

kvaliteta nastave.  

Učenici se uz pomoć računara mnogo lakše mogu zainteresovati za nastavu geografije. Mogućnost 

individualizovane nastave dovodi do kvalitetnije nastave, a pogoduje kako slabijim učenicima tako i 

boljim učenicima, pošto svi rade svojim tempom i svako može da proširuje svoja znanja prema svojim 

mogućnostima. Nastava se sa primenom računara skoro može pretvoriti u „terensku nastavu“ koja je po 

mnogima najbolji način za usvajanje geografskog znanja. Učenicima se mogu lako dočarati daleki 

predeli, omogućiti da uz pomoć primene VR (virtual reality) posete udaljene predele i mnogo će se brže 

i lakše probuditi u njima znatiželja, koja će ih motivisati da i van škole istražuju, posmatraju i što je 

najvažnije uče i koriste znanja stečena u školi i podići motivisanost za rad. 

Na osnovu nekih istraživanja (a svakako su u planu detaljni didaktički eksperimenti) učenici koji su 

koristili računare u nastavi su bili zadovoljniji, srećniji i smireniji, pošto su odmah dobili povratnu 

informaciju o postignutom uspehu. Dok je nastavnik bio manje opterećen ispravkama. Sa redovnom 

upotrebom računara pri proveri znanja, učenici bi se mnogo lakše oslobodili psihološkog stresa koji za 

sada nažalost ide ruku pod ruku sa proverom znanja. A kod nekih učenika to nažalost, ponekad traje 

čak i po nekoliko dana. 

Po završetku testiranja pomoću računara učenik ima povratnu informaciju o postignutom uspehu i 

može da pogleda tačne odgovore. Učenici primenom računara imaju pred sobom testove sa kartama ili 

http://www.purposegames.com/
https://quizlet.com/


 

473 

 

slikama u boji dok je to u klasičnoj proveri sa štampanim testovima nemoguće zbog visokih  

troškova štampe.  

Od negativnih karakteristika se mogu izdvojiti osposobljenost učenika za korišćenje računara i 

njihova sposobnost brzog unošenja odgovora, kao i veća prethodna priprema nastavnika za ovakav oblik 

proveravanja. Uočeno je da postoji još jedan problem ukoliko se traži da učenici unose odgovore. Zbog 

brzine rada dešava se da učenici naprave tehničke greške, ali računar zbog jednog slova odgovore 

prepoznaje kao netačne, čime smanjuje uspeh u konačnom rezultatu. Zato nastavnik ipak treba da izvrši 

dodatnu kontrolu i svakako proveri znanje i na drugi način. 

Vreme računara u proveri znanja tek dolazi. Kako će se proširivati ponuda programa koji se mogu 

koristiti u fazi vrednovanja znanja, oni će sve više biti zastupljeni u nastavnom procesu i sve više 

doprinositi celokupnom kvalitetnijem obrazovanju. 
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NEW POSSIBILITIES OF COMPUTER APPLICATION DURING KNOWLEDGE TESTING  

IN GEOGRAPHY TEACHING 

 

Summary 

Digital competencies include working with digital content, information obtained by digital means, 

and literacy for the use of data. Basic competencies are first developed in the education system, and the 

level of students' competencies also depends on the level of digital competencies of teachers. Therefore, 

teachers are expected to possess the appropriate level of information, information, digital and media 

literacy, as well as to use modern concepts, methods, and tools of information and communication 

technologies. 

This paper seeks to present some of the numerous uses of computers in the teaching of geography, 

with special emphasis on the new possibilities offered by the application of computers and various 

software in knowledge checking of teaching geography. It points out that a variety of multimedia 

applications and the Internet, with its visual effects, can enrich teaching geography. Points to the 

advantages of the use of ICT tools in teaching, and shows on a particular example of a quiz. But it also 

warns that even though the computer is a very powerful tool in the classroom, we must pay attention to 

where and how computers can be effectively applied to the process of teaching. 

 

Keywords: Digital Competencies, Geography, teaching, computer, knowledge testing 

 

  

 

 

  



 

475 

 

 
 

УЧИТЕЉ, НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ И  

ДЕЧЈИ ДОЖИВЉАЈ ШКОЛЕ 

 

ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ1, БОЈАН ЛАЗИЋ2, ВАЛЕРИЈА ПИНТЕР КРЕКИЋ3 
1Основна школа ,,Мирослав Антић“,Футог, Република Србија  

2Педагошки факултет, Сомбор, Република Србија  
3Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Република Србија 

jelllennnakn@gmail.com, lazicbsaa@yahoo.com, valeria.krekic@magister.uns.ac.rs 

 

 

Сажетак 

Унапређење васпитно-образовног процеса условљено је многим чиниоцима који обухватају 

различите аспекте школске организације који утичу на доживљај школе и постигнућа ученика. 

Амбијент школе, наставни програм као и профил наставника, нарочито на почетку школовања, 

утиче на адаптивне карактеристике и формирање ученичких ставова према учењу и постигнућу. 

Повољна школска клима, позитиван учитељ, савремена организација наставног процеса, 

подстицање и формирање позитивних каракеристика личности ученика, допринеће мотивацији 

и бољим постигнућима и у почетној настави математике. 

На основу теоријске анализе резултата досадашњих истраживања, циљ рада је да се укаже на 

улогу и значај концепта школске климе, као и личности учитеља на формирање слике и 

доживљаја школе у домену усвајања математичких садржаја у почетној настави математике. 

Посебно су истакнуте одлике пројекног модела рада и допринос његове примене у разредној 

настави математике за целокупан дечји развој и доживљај школе. 

 

Кључне речи: школски амбијент, личност учитеља, дечји доживљај школе, настава 

математике, пројектни модел рада. 

 

 

1. Дечји доживљај школе 

Неодвојиво својство личности које увелико детерминише успех у животу је емоционалност. 

Велики је грешка и педагошка заблуда ако се ова важна димензија личности ставља изван 

контекста утицаја васпитно-образовне институције. Иако прилике за успех, у првом реду, потичу 

из породице и породичних односа, као природан след развоја свих аспеката дететових 

могућности и његове личности јавља се школа. 

Дакле, Школа као васпитно-образовна установа представља значајан чинилац развоја 

личности ученика, обзиром да је образовно-васпитни процес организован, континуиран и 

систематичан, и да најчешће успева да оствари свој утицај и деловање на развој и формирање 

личности ученика (Сакач, 2008), а тиме и на формирање њихове перцепције школе.  

Савремена школа треба да свеукупном организацијом и реализацијом наставног процеса и 

модерним амбијентом ствара наставне услове и ситуације у којима се ученицима пружа 

могућност за доживљавање, сагледавање и адекватно испољавање своје емоционалности. 

Школско постигнуће ученика се налази под утицајем бројних чинилаца који су у међусобној 

интеракцији, а посебно битно за њега јесте дечије рано искуство. Ако су садржаји раног искуства 

били обогаћени активностима детета у стимулативној средини и ако је дете формирало 

позитивну слику о себи, развило висок степен мотива за постигнуће, као и технике контроле, 

формирало радне навике, може се очекивати да ће његово постигнуће бити извесно и високо 

(Сакач, 2008). 
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Резултати многих студија упућују на утицај школске климе на перцепцију школе и исходе 

образовања и васпитања. Боља школска постигнућа доводе се у везу са многим аспектима 

школског амбијента: учествовање ученика у доношењу одлука, иновације у настави (Johnson & 

Stevens, 2006), уверења наставника, посвећеност поучавању и подршка ученицима (Roeser et al., 

1996), норме и могућности за учење, радно окружење. Унапређење васпитно-образовног рада 

зависи од многих чинилаца, а већина њих може се концептуализовати у појам школске климе, 

која обухвата различите аспекте школске организације и живота у школи, као што су 

материјално окружење, квалитет и квантитет интеракција у школи, академски резултати, 

подршка и слично (Đurić, Popović-Ćitić, 2011). Поред бољих постигнућа и позитивног понашања 

добра школска клима доприноси задовољству ученика школом (Đurišić, Žunić-Pavlović, 2021), 

првенствено у оквиру следећих димензија: подршка у учењу, социјални односи, упућеност на 

школу, ред и дисциплину (Zullig et al., 2011), јасноћа правила и очекивања и односи наставника 

и ученика, перцепција привилегија и физичког окружења (Wong & Siu, 2017). 

Повољна школска клима доприноси квалитету процеса учења (Cohen, 2001), мотивацији 

ученика за учење (Goodenow & Crady, 1993), њиховој аутономији (Zukorlić, Popović, 2017), као 

и њиховом социоемоционалном развоју (Cohen et al.,2009). Налази истраживања потврђују 

повезаност школске климе и ученичког селф-концепта (Hurtado, 1994; Сакач, 2008), док су 

поједини аспекти школске климе, као што су приврженост школи и позитивна повратна 

информација од стране учитеља и наставника, у корелацији са самопоштовањем ученика (Hoge 

et al., 1990). Заједнички закључак већине наведених истраживања који се намеће јесте да је 

школска клима директно повезана са адаптивним каратеристикама ученика, те да се програмске 

одреднице школског амбијента издвајају као кључни фактор на основу кога се могу 

претпоставити њихово залагање, понашање, посвећеност учењу и задовољство (Đurišić, Žunić-

Pavlović, 2021). 

Подстицање и формирање позитивних карактеристика личности ученика, као и позитивног 

става о школи, недвосмислено утиче на мотивацију и боље школско постигнуће.  

Различите основне карактеристике ученика и школа стварају контекст који може битно да 

утиче на процес наставе и учења, као и на исходе учења. Ове карактеристике подразумевају 

социоекономски статус, ставове ученика према школи и математици, ниво мотивације ученика, 

њихово виђење сопствених способности и структурних карактеристика школа. Ови фактори се 

могу сматрати претходницима наставе и учења јер углавном нису под контролом школских 

руководилаца, те су  као такви такође у фокусу испитивања.  

Школска средина, школски програм као и профил наставника, нарочито на почетку 

школовања, доприносе формирању ученичких ставова према учењу и постигнућу. При томе, 

стална тежња наставника развоју успешне личности ученика има своју потпору у добро 

интегрисаној личности наставника. Сходно томе, многа истраживања показују да ученици на 

првом месту истичу општа својства наставника као човека, а затим његов однос према 

ученицима и на крају његове стручне квалитете. Од личности наставника, од његовог става 

према образовно-васпитном раду и његових поступака према ученицима у великој мери 

зависиће развој селф концепта ученика и њихов доживљај школе. 

Циљ рада је да се укаже на значај концепта школске климе, као и личности учитеља, и њихов 

директан утицај на формирање ученичке перцепције/доживљаја школе, а тиме и на њихово 

понашање, мотивацију и успех, како генерално, тако и у домену усвајања математичких садржаја 

у почетној настави математике. 

Школа је институција васпитања и образовања којa заузима важно место у животу сваког 

човека. То је социјална средина у којој деца проводе све више времена и у којој развијају своју 

личност до здраве, целовите, свестрано образовне личности способне за живот у друштву. 

Период људског живота од 6 до 11 година назива се период средњег детињства. У овом периоду 

о дететовој личности можемо говорити само посматрајући развој те личности. Дете у том 

периоду поседује личност: која није потпуно интегрисана, јер не постоје потпуно 

издиференциране особине и црте личности; није потпуно јединствена па ни доследна, јер је 

идентификацијом блиским особама покушала уствари, да пронађе себе. Структура личности у 

овом периоду још увек се интегрише и стабилизује. 

 Успјех у животу не одређује само IQ него и емоционална интелигенција (ЕQ), те је 

приоритетан задатак школе успоставити равнотежу између емоционалног и интелектуалног 
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развоја ученика. Традиционална настава фаворизује материјалну страну наставе, а занемарује 

конативну и емотивну, где се улога ученика своди на пасивног слушаоца и извршиоца 

наставникових наредби. Доминантан став традиционалног наставника губи смисао у савременој 

школи, и он треба да се развије у сараднички однос где настваник помаже ученицима да науче 

како се учи, гдје да пронађу оно што не знају, како да размјењују мисли, жеље, идеје, ставове и 

успостављају позитиван однос према раду, окружењу и себи (Ераковић, 2000). 

 Савремена педагогија не подржава ставове  по којима наставник треба да остави емоције 

пред вратима учионице, а од ученика тражи да се суздржавају у показивању емоција. Емоције су 

наше иманентно својство и зато је битно ученицима омогућити да уживају и покажу радост 

учења и дружења, усхићење код успјеха и горчину при поразу, изазов приликом новог  сусрета 

и разочарење код грешке (Сузић, 2002).  Да би остварили тај циљ, треба развијати такве 

стратегије наставног рада које ће доприносити да се ученик осјећа срећним, вољеним, 

задовољним, поштованим и прихваћеним, што се постиже стављањем ученика у центар пажње,а 

не план и програм рада. 

Дечји доживљај школе, доживљај себе у школи од великог је значаја за целокупан човеков 

доживљај живота и себе у том животу. Дете проводи читаво средње и касно детињство па и 

период адолесценције у школи где стиче мноштво импресија. У тим доживљајима учествују 

осећања и размишљања која касније као део личности постају корен за доживљавање живота. 

Ставови о школи претварају се у ставове о животу. Емоције о школи претварају се у емоције о 

животу. Тај „корен“ настао у школи поседује личност сваког човека. Према томе, основни 

задатак и школе и целокупног друштва јесте да проучава, усавршава и утиче на дечји  

доживљај школе. 

Свака наставна и ваннаставна ситуација код ученика више или мање утиче на њихове 

емоције. Мишљења и очекивања ученика свакако треба да буду релевантне смернице у 

свакодневној васпитно-образовној делатности. Анализирајући њихова мишљења и очекивања 

рангирани су одговори ученика и  ситуације које код њих најчешће изазивају радост, где се 

одмах након добре оцене нашла похвала наставника и коректан однос наставника према 

ученицима. У раду су идентификоване и  најчешће школске ситуације које изазивају позитивне 

и негативне емоције код ученика. Позитивна осећања доминирају у следећим ситуацијама: 

уважавање личности ученика, остављање још једне могућности за позитивну оцену, помоћ 

наставника у решавању проблема ученика, пријатељски однос међу ученицима, праведност 

наставника и оцењивање према заслузи. Негативне емоције јављају се код неуважавања 

учениковог мишљења, недисциплине, нерада, контролних радова, миљеника наставника, 

изостанка заслужене похвале и лоше оцене (Ожеговић, Јоргић, 2004). 

 
2. Особине учитеља 

 
Поред својстава и особина које поседују сви људи, учитељи поседују и многа специфична 

својства. Сва својства и особине учитеља сврставају се у три групе: 

1. својство поседовања знања из научних области (математике, биологије, географије, итд) 

2. својство поседовања знања и вештина из дидактике, методике, педагогије и психологије 

3. лична својства 

 

Комплексност учитељске професије подразуме нужност поседовања одређених својстава. Да 

би успешно обављао васпитно-образовни процес неизоставно је да поседује и дидактичка, 

методичка, педагошка и психолошка знања и вештине. Знање из наука: математике, географије, 

биологије , као и из дидактике, методика, педагогије и психологије, данашњи учитељи стичу у 

школама и на учитељским факултетима. Шта је са трећим својством, како се она стичу и колико 

су важна?  

Лична својства стварају се током читавог живота. Једним својим делом лична својства 

учитеља зависе од наслеђа, другим делом зависе од средине у којој учитељ живи (породице, 

школе, вршњака, литературе, филмова и читавог друштва), а трећим од сопствене активности. 

Лична својства наставника имају изузетну важност за дечји рад, напредовање, мотивацију, 

пажњу и свеукупан доживљај школе. 
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2.1. Учитељ поседује знања из научних области 

Неопходно је да учитељ, поседује одређени ниво знања из научних области. Знања из 

математике, географије, српског језика, биологије и других наука су приоритетна и неопходна 

за рад учитеља. Он своја сазнања из научних области стиче током школовања и она представљају 

његов професионални квалитет који није споран. Ипак, налази појединих истраживања указују 

да виши ниво образовања наставника кao и  године радног стажа,  нису важан чинилац и 

предуслов успешног поучавања учитеља. Знања учитеља понекад нису адекватно методички 

обликована или долази до презасићења и помањкања воље да се одржи корак са константним 

новинама и сазнањима у оквиру предмета који предају (Darling-Hammond, 1999). У том случају 

наставник није довољно ефикасан и не утиче на одговарајући и пожељан начин на ученике. 

 

2.2. Учитељ поседује знања и вештине из дидактике, методике, педагогије и психологије 

Добар и компетентан наставник поседује знања и вештине из дидактике, методике, педагогије 

и психологије. Ова знања су садржаји методичких курсева на учитељским и педагошким 

факултетима, где студента треба методички припремити, што није лак задатак, јер треба 

интегрисати специјална (знања из научних области), методичка, као и педагошко-психолошка 

знања и вештине. Комплексност учитељског позива захтева да он буде оспособљен за 

самосталан и креативни рад са уџбеницима, решавање васпитних проблема код ученика, 

васпитавање дечје личности у наставном процесу, формирање вештина и способности, као и 

стицање нових искустава ученика. Уколико учитељ није довољно стручан, неће вршити 

одговарајући утицај и на прави начин одговарати на потребе ученика (Дејић, 2008). 

За успешан наставни рад учитељима нису довољна знања која стичу на факултетима, они 

своја знања треба свакодневно да надограђују. Нов наставни дан, пред учитеља доноси нове 

изазове, задатке и  наставне проблеме за чије решавање је потребно да прошире знања, уведу 

иновације и самостално истражују.  

Поред образовања, учитељ свој рад усмерава и на васпитавање и развој деце, а за то је 

неопходно да влада не само специјалним, већ и општим методичким умењима (Дејић,2008).  

За остварење свих васпитних и образовних циљева и задатака, као и  наставних исхода, 

компетентан учитељ  треба да је  добар  стручњак, психолог, педагог и одличан дидактичар.  

 

2.3. Личност учитеља 

Сви ученици, а нарочито ученици млађег школског узраста од првог до четвртог разреда 

основне школе осећају и процењују лична својства учитеља. Према томе, лична својства 

учитеља, тј. његова личност је изразито важан фактор који утиче на дечји доживљај школе.  

Данас се инсистира на одређеним личним својствима учитеља, а њихова важност полази од 

тога да учитељи највише својом личношћу утичу на ученике, на развој њихове особености, до 

свестрано образоване личности. Личност наставника представља најважнији фактор успешне 

наставе. Те особине учитеља, од великог су значаја за процес утицаја учитеља на дечји доживљај 

школе, представљају основу за утицај и одређују га. У зависности  од тога каква су лична 

својства, зависиће утицај учитеља, а самим тим и дечји доживљај школе. 

Ракић (1981) дефинише личност као закључак или низ закључака које о једној особи 

доносимо на основу директног посматрања особе. Рот (1978) при дефинисању личности истиче 

да је она јединствена организација особина која се формира узајамним деловањем организма и 

социјалних средина и одређује општи, за поједица карактеристичан начин понашања. 

Мада се дефиниције личности међусобно разликују, ипак се слажу у три момента: 

- јединство и интегритет личности  (човек не поседује само једну особину. Пуно је особина и 

све оне су повезане чинећи једну и усклађену личност). 

- јединственост или особеност (посматрајући понашање људи можемо видети да сваки 

појединац показује посебан, за њега карактеристичан, начин понашања). 

- релативна доследност као последица јединства и особености (слично понашање у сличним 

ситуацијама). 

 
Поред ова три момента, данашња психологија личности, да би схватила личност, наглашава 

подједнако биолошки, социолошки моменат, као и особеност појединца. 
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Како би ближе објаснили личност наставника, поједини аутори наводе да својом харизмом 

наставници праве значајне помаке у раду са ученицима, изграђују добре интеракције са њима и 

инспиришу их. Они на своје ученике утичу, не само на интелектуалном пољу, него и на 

емотивном ниву те важе за омиљене (Kennedy, 2006).  

Истраживања која су за ослонац имала Петофакторски модел личности истичу да ученици 

доброг наставника описују као емоционално стабилног, екстравертног, сарадљивог, савесног и 

отвореног за нова искуства (Mилошевић, 2015), а наставник са оваквим склопом личности 

доводи се у везу са ефикасношћу на свим нивоима образовања. 

Модерна психологија личности појам димензија личности   употребљава уместо класичног 

појма типова личности. Норман (Repišti premа Normanu, 2015) је користиo нову верзију 

Вебстеровог речника и проширио је Олпортову и Одбертову листу, са које је издвојио 1600  

термина за које је проценио да представљају најадекватније описе личности. Крајњи резултат 

било је издвајање великих пет фактора,који представљају линеарне биополарне димензије: 

1. Екстраверзија (причљив-ћутљив, отворен-затворен, склон авантурама-обазрив, 

социјабилан-повучен ) 

2. Пријатност (добродушан-иритабилан, није љубоморан-љубоморан, љубазан-тврдоглав, 

кооперативан-негативистичан ) 

3. Савесност (уредан-небрижљив, одговоран-неодговоран, скрупулозан-нескрупулозан, 

упоран-несталан) 

4. Емоционална стабилност (уравнотежен-нервозан, миран-анксиозан, контролисан-

раздражљив) 

5. Култура (осетљив за уметност-није осетљив на уметност, интелектуалан –ограничен, 

рафиниран –груб).  

 

Важна димензија личности је њена динамика која подразумева својства и факторе који 

усмеравају, покрећу, контролишу, интегришу понашање и доживљавање личности. Битни 

унутрашњи чиниоци који нагоне личност, па и учитељеву, на делатност су мотиви и ставови. 

Мотиви представљају општи назив за широку класу органских, психичких и срединских 

чинилаца за које је утврђено да учествују у усмеравању и покрећу понашање људи и животиња. 

Док су ставови стечене и релативно трајне организације емоција (позитивних или негативних), 

вредновања и реаговања према одређеним објектима. Став је, уствари стечена спремност да се 

на одређени начин мисли, опажа, емоционално делује, и реагује (Рот,1978).  

Рот (1978) истиче да се човек не рађа са формираном личношћу, већ се она кроз живот развија 

и формира сложеним и дуготрајним процесом на који утичу биолошки, социјални и фактори 

сопствене активности особе.  

Овако објашњена личност учитеља објашњава нам многе црте и особине учитеља које су од 

велике важности за процес утицаја учитеља на дечји доживљај школе. Учитељева личност са 

свим особинама и цртама представља један од основних фактора који омогућава постојање, 

развитак и одређивање процеса који се зове утицај учитеља на дечји доживљај школе. На основу 

свог изгледа, темперамента, става (према деци, школи, свом позиву), мотива (који га покрећу да 

утиче), карактера и интересовања, учитељ ће говорити, бирати наставне садржаје (оно што ће 

говорити), стварати атмосферу у разреду, развијати однос учитељ-ученик, одређивати методе 

учења, одређивати наставна средства, односно, утицати на ученике. 

 

3. Учитељ и дечја експресија школе  

Петаков Вуцеља (2013) истиче да је учитељ најбитнија фигура у школском животу детета. Да 

од учитеља зависи да ли ће деца имати позитиван или одбојан однос према школи. Тубић (2008) 

је навела да резултати њеног истраживања указују да је постигнут ниво сагалсности у опажању 

интелигенције, мотивације и особина личности између учитеља и ученика што се може 

објаснити удруженим деловањем више фактора али највише школским постигнућем ученика.  

Утицај учитеља на дечји доживљај школе представља процес који је сегмент два велика 

подручја: великог подручја утицаја учитеља и великог подручја дечјих доживљаја. Све утицаје 

учитеља научници сврставају у васпитне и образовне утицаје. Сматра се да су следећа подручја 

утицаја учитеља од посебног значаја на ученике:   
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1. преношење личних вредности на ученике, утицај на процењивање и вредновањeваспитно 

образовног рада и циљева, које обавезно тумачи ученицима; 

2. лични фактор, који заједно са осталим факторима одређује васпитни стил наставника и на 

специфичан начин утиче на ученике; 

3. утицај на конкретне мере као што су: давање оцена, мишљења, препорука    

   и сл. (Ђорђевић , Ђорђевић ,1988). Осим тога учитељи утичу и на: 

4. начин на који ће деца седети, причати, учити и читати у школи; 

5. дечје мишљење о свом учењу, о себи, о својим вршњацима, о родитељима, друговима и 

школи; 

6. осећања ученика када седе, причају, читају, уче и бораве у школи; 

7. доживљављавање себе, својих родитеља, својих вршњака и свих осталих људи; 

8. како деца доживљавају: улице, куће, столице, столове, школу и друге друштвене 

институције и целокупно друштво. 

 

Деца доживљавају све, предмете, ствари, годишња доба, људе, друштвене институције, 

друштво, све што осећају, виде или им неко исприча. Суштина тог доживљавања свега лежи у 

природи човека да осећа, размишља, процењује, тј. доживљава све што спозна. Деца 

доживљавају свуда и стално. Због тога многи фактори утичу на њихове доживљаје: биолошки 

(наслеђе), социјални фактори  (родитељи у породици, учитељи у школи, филмови које гледају, 

литература коју читају, итд као и фактор сопствене делатности). 

Разматрајући ова два подручја, утицај учитаља на дечји доживљај школе представља веома 

специфичан сегмент, који поседује само себи својствене особине. Суштина овог процеса је у 

томе што се остварује у присуству школе, учитеља и ученика, сваког тренутка у свим облицима 

комуникације између учитеља и ученика. Представља све утицаје учитеља на то: шта деца мисле 

о школи, како се осећају у школи, да ли је воле или не воле.  

Колико је учитеља на овоме свету толико је различитих, њихових утицаја на дечји доживљај 

школе. Сваки човек је особен, јединствен, а исто тако сваки учитељ поседује само себи 

својствене особине. Ниједна школа или било која институција (социјална средина) не може 

створити учитеље који би имали исте особине и једнако утицали на ученика. Та особеност сваког 

учитеља проузроковала је мноштво различитих утицаја на дечји доживљај школе.  

Основна подела утицаја учитеља извршена на основу тога како тај учитељ утиче на дечји 

доживљај школе, сведена је на позитивне, односно, одговарајуће и негативне, односно, 

неодговарајуће. Позитивни, одговрајући утицај учитеља који утиче на дечји доживљај школе је 

онакав какав треба, како га друштво жели. Негативни, неодговарајући утицај учитеља је онакав 

какав не треба, какав не жели друштво. 

Основни задатак данашњег друштва јесте да открива и елеминише неодговарајуће утицаје 

учитеља, али и открива и усавршава одговарајуће. Основна потреба данашњег друштва јесте да 

пронађе рецепт по коме ће се обликовати учитељи који ће стварати само одговарајуће утицаje 

на дечје доживљаје школе.  

Позиција наставника је изузетно комплексна, јер треба с једне стране обезбедити једнака 

права и демократско доношење одлука, а с друге стране одржати ауторитет. Наставник 

омогућава и обликује социјални оквир за здрав инвидуални раст и развој ученика. Та активност 

наставника је изузетно значајна, јер истраживања показују да наставник својим 

интерперсоналним односима утиче на квалитет постизања когнитивних, социјалних и 

афективних исхода учеља у васпитно-образовном окружењу (Ђигић, Стојиљковић,2011) . 

 Ако је учитељев утицај на дечји доживљај школе неодговарајући и дечји доживљај школе је 

,,неодговарајући“. Под овим појмом „неодговарајући“ подразумевам доживљај школе као 

затвора, болнице, тмине због чега се дететова личност не развија до свестрано образоване 

личности, способне за живот. Значи, то су доживљаји који коче развој дететове личности и због 

тога су неодговарајући за дете, школу, али и целокупно друштво. Данас се све више говори о 

таквим доживљајима школе, о васпитно-запуштеној деци, малолетним деликвентима, који 

постају пунолетни деликвенти. 

Ако је учитељев утицај на дечји доживљај школе одговарајући и дечји доживљај школе ће 

бити ,,одговарајући“. Под појмом „одговарајући“ подразумевамо доживљавање школе као 

институције у којој се учи, али и игра, забавља, ужива због чега се дететова личност несметано 
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развија до здраве, целовите, свестрано образоване личности. Значи, то су доживљаји који 

омогућавају дететов развој и због тога су одговарајући за дете, школу и целокупно друштво. 

Полазећи од чињенице да се личност најбоље може проверити на основу њиховог понашања, 

многи научници су проучавали лична својства учитеља на основу учитељевог понашања на часу, 

у школи, у односу са ученицима и другим наставницима (Ђорђевић и Ђорђевић,1988; Ђорђевић, 

1995; Гордон, 1998; Баковљев, 1998; Брковић, 1996). 

У оквиру свеобухватне анализе стања у основном образовању код нас (UNICEF, 2001) 

ученици осмог разреда основне школе су као пожељне карактеристике наставника наводили: да 

буду добри и занимљиви предавачи, да имају смисао за хумор, да воле и знају да се шале, a 

ученике третирају једнако. 

Сличне карактеристике као пожељне наводили су и сами наставници (Aврамовић и Вујачић, 

2010). Пожељне карактеристике које треба да поседујуу наставници: мотивисани су, 

заинтересовани, воле свој посао и одговорно му приступају, објективно реално и континуирано 

оцењују, добро предају, користе различите методе, активирају ученике, повезују градиво, стално 

се стручно усавршавају, имају адекватан однос према ученицима, уважавају разлике међу њима, 

воле ученике, имају адекватну комуникацију са ученицима, пријатног су физичког изгледа и 

адекватно одевени, сарађују са колегама, стручним сарадницима и родитељима. Сличну листу 

карактеристика навели су и средњошколски наставници, с тим што су неке другачије именовали, 

док је суштинскпо значење исто. 

Стојиљковић (2014) је истраживала психолошке карактеристике наставника, а на основу 

спроведених истраживања констатовала је да су разумевање и топлина кључне, позитивне 

особине наставника, поред  ентузијазма и вештина за тимски рад и сарадњу. Такође, уочено је 

да нема разлика у погледу особина личности између наставника запослених у институцијама 

предшколског, основног, средњег и високог образовања. Павловић и  Тошић-Рудић (2009) дошле 

су такође до закључка да ученици различитог узраста слично процењују пожељне и непожељне 

особине наставника. Сакач, Марић и Пантић (2013) су истраживањем  у  предшколским 

установама дошле до закључка да је велика улога васпитача у подстицању социо-емоционалног 

и физичког развоја детета.Топла и подстицајна атмосфера у вртићу рефлектује се на све аспекте 

и потенцијале психофизичких карактеристика детета. Компетентан васпитач је образован, 

мотивисан у раду и осетљив на дететове потребе. Суша (2006) истиче да наставници Војне 

академије при избору значајних фактора карактерних особина наставника издвајају као важне и 

позитивне: спремност за сарадњу, оптимизам и елан у раду, поштовање личности полазника, 

харизматичност наставникове појаве и понашања, јасне односе, доследност и поштовање личних 

недостатака. 

 

4. Настава математике и пројектни модела рада у перцепцији школе 

Математика je општеобразовни наставни предмет у основној школи, али је и део наше 

свакодневнице и помаже нам да приступимо неком проблему, да га рационално и ефикасно 

решавамо. Олакшава нам живот и учи нас  да будемо мудри и решавамо проблеме корак  

по корак.  

Математички садржаји и њихово усвајање код неких ученика изазивају страх и непријатност. 

Многима од њих је математика наставни предмет који најмање воле (Јапунџа- 

Милисављевић,Ђурић-Здравковић, Милановић-Доброта, 2019). 

Иако способност обављања рачунских операција и примена адекватних стратегија за 

решавање математичких проблема представља значајне факторе за успех ученика током 

васпитно-образовног процеса (Clements & Sarama, 2011; Ramirez еt all., 2016), страх који 

математички анксиозан ученик осећа спречава га да примени усвојена знања из математике. Зато 

је математичка анксиозност идентификована као препрека за решавање задатака (Beilock  

et all., 2010). 

Како се школско учење не би схватало као мучење и активност која се мора извршити зато 

што је то жеља наставника, па и да се код ученика не створи аверзија према математици, 

потребно је мотивисати ученике за учење. Настава математике треба да код ученика буди 

интересовање за предмет, што се постиже посебним садржајима саме математике, лепотом 

њених идеја и достигнућа, делотворношћу метода, мотивацијом (Дејић и сар, 2009). Посебна 

средства и активности које утичу да се настава математике заволи, али и да се та љубав одржи 
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су: математичке игре, трикове, загонетке, примена математике у животним задацима, 

повезивање са другим наставним предметима, примена пројектног модела рада …  

Важно је ученицима нагласити да нема делатности где се математика не примењује, јер оно 

што им је непознато и далеко утиче на смањење интересовања (Дејић и сар., 2009). Текстуални 

задаци не би требало да буду удаљени од ученикових искустава, вештачки, неактуелни, нејасно 

формулисани, сувише сложени. Они треба да се ослањају на ученикову свакодневницу, реалне 

проблеме и повезују са другим наставним предметима.  

Ученику задовољство причињава самосталан рад и сопствено умеће, те је он мотивисанији 

уколико сам управља циљевима учења, процесом наставе, одлучује о задацима, истражује и 

прикупља информације. 

 Наставник мора бити добар познавалац математике, добар дидактичар и методичар 

математике, психолог и педагог, па се подразумева да је и добар методичар који има способност 

посматрања, педагошку машту, и системски и разумљиво води наставу. Наставник треба да је 

ентузијаста и да воли математику да би је волели и његови ученици. Он мора да помогне 

ученицима  да самостално стичу знања, да буди радозналост и да је усмерава (Дејић и сар. 2009).  

„Добар“ наставник, и „добра“ наставна метода, доносе најбоље резултате (Ђорђевић, Ђорђевић 

, 1988). Наставник својим личним особинама, стручним знањима и карактеристикама утиче на 

избор методе и начина рада са ученицима. Андевски (2009) констатује да се од студната тј. 

будућих учитеља очекује да мењају своје лично понашање када то ситуација тј. стручни проблем 

захтева. Наставници морају много да се потруде како би помогли деци и обезбедили им оно што 

им заиста треба, а то је: да припадају, да се осећају вредним и важним, да могу да имају слободу 

да бирају и да искусе радост и забаву. 

По мишљењу савремених педагога ученици највише напредују активним учешћем у 

процесима, практичном раду, активностима, сценаријима или пројектима, тј. када је настава 

окренута њима, на чему се и темељи пројектно учење. Пројектна настава је веома комплексна и 

захтева многе вештине наставника и ученика, па је потребно да се методе пројектне наставе 

постепено увежбавају (Вилотијевић и сар., 2016). 

Рад на пројектима подстиче ученике да стичу нова знања, способности, вештине и навике које 

су применљиве у стварном животу. Код њих се развија интерес за истраживање и истраживачки 

приступ у настави, способност планирања као и сараднички и кооперативни односи. Поред тога 

Фабијанић (2014) наводи да се применом пројектне наставе ученици оспособљавају за 

коришћење различитих средстава за рад и процену расположивих ресурса.  

Рад у групи утиче да се код ученика развијају вештине комуникације, толеранција, 

аргументација сопственог мишљења, критички однос према свом и туђем раду. Постиже се 

самосталност у раду, развија им се самопоуздање, лична одговорност и утиче на развој 

стваралачког мишљења (Ђорђевић, 2007).  

Током пројектног рада, у складу са својим интересовањима и способностима ученик даје 

иницијативу за рад, активно планира све етапе и ток рада, тражи решење проблема и истражује. 

Он сараднички ради и увиђа нужност и смисао поделе рада, а као део тима ученик решава 

кофликте у групи, прихвата критику и конструктивно критикује друге, слободно исказује своје 

мишљење и прихвата туђе (Fabijanić, 2014). 

Учитељ планира цео процес и труди се да даје што мање упутстава ученицима, предлаже 

савремене и актуелне методе, осигурава им повољне услове за учење, а уколико у изради 

пројекта ученици застану или се појаве потешкоће он помаже конструктивно решавајући 

проблеме. Током рада наставник подстиче стваралачко мишљење и социјализацију ученика  и 

заједно са њима критички вреднује резултате рада. 

 Ученици усвајају знања и вештине које су неопходне за успех у животу и раду, постају 

самопоуздани и стварају позитивне импресије о школи. 

 

5. Стручно оспособљавање учитеља 

Либеранте (2012) је  говорећи о значају односа наставник-ученик истакао  важност тог односа 

и потребу за његовим развојем јер ови односи имају немерљиве ефекте на академске резулатате 

и понашање ученика. Ученицима је потребна помоћ, подршка, смањење родних разлика 

преузетих од куће или животне средине.  
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Императив и потреба данашњег друштва јесте да пронађе рецепт по коме ће се обликовати 

учитељи који ће стварати само одговарајуће утицаjи на дечје доживљаје школе. Због свега тога 

основни задатак данашњег друштва јесте да у личности учитеља који је фактор постојања, 

одређења и развоја процеса утицаја на дечји доживљај школе, уграде све оне пожељне особине 

доброг учитеља. Из тог разлога од изузетног значаја је адекватна селекција студената при упису 

на педагошке факултете. Миловановић (2009) доказује да су особине личности педагошких 

радника значајан фактор у очувању и унапређењу менталног здравља деце и младих. Како је 

педагошки радник вођа педагошке интеракције и како је његов утицај на развој личности и, у 

крајњој линији, на ментално здравље веома велики, неопходно је у селекцију кандидата 

укључити и испитивање неких компоненти личниости које су укључене у концепт зрелости 

личности као што је емпатичност, толеранција на фрустрације, емоционална контрола. Избор 

зрелијих личности олакшао би и едукацију у правцу остваривања основних циљева педагошких 

факултета-да доведу до дипломе људе који неће угрожавати развој личности и развијати 

патологију, него ће утицати конструктивно на развој деце. За образовање учитеља у 

постмодерном друштву неопходан је констуктиван дијалог студената са професорима, 

спремност на искрен и аутентичан разговор не само о плановима и програмима учитељског 

факултета него и о томе каква су заиста деца, школа, окружење, најзад какви смо ми сами, шта 

чинимо једни за друге, колико смо отворени за непосредне сусрете, контакте и за њихову 

синергетску сарадњу (Bell, 2010). Менторски рад професора са студентима значајно одређује 

квалитет њиховог искуственог учења.  

Да ли нешто треба мењати у стручном оспособљавању будућих учитеља? Колико су они 

спремни за своје будуће занимање? Потребно је са посебном пажњом приступити организацији 

њихове педагошке праксе. То подразумева развој способности учитеља да управља понашањем 

ученика, у циљу њиховог успешног учења и квалитетног живљења, како у школи  тако и ван ње. 

Када знамо да је у систему савременог образовања учитељима често потребна помоћ у 

организацији васпитног рада у одељењу и решавању проблема везаних за понашање ученика, 

можемо претпоставити да ће професионална пракса будућих учитеља у наредном периоду бити 

актуелно питање у реогранизацији њиховог универзитетског образовања и активностима 

универзитетских наставника. Дејић (2008) наглашава да је наставник личност која својом 

оригиналношћу, индивидуалношћу, методичким, стручним знањима, психолошким и васпитним 

способностима утиче на своје ученике. Образовање учитеља и његови методички поступци су 

од великог значаја у конкретним наставним ситуацијама. Њихова дидактичко-методичка 

оспособљеност за реализацију наставних активности је од непроцењивог значаја за избор 

адекватне наставне методе (Мatijević, 2014). 

 

6. Закључак 

Савремена педагошка теорија све више наглашава нужност смањивања јаза између 

когнитивног и емоционалног и указује на потребу интеграције когнитивне, конативне и 

емоционалне сфере личности. Нове тенденције образовања усмерене су на образовање човека 

који мисли, није ратоборан и агресиван, мање је етнички затворен, више је кооперативан и 

емоционално уравнотежен, спреман је и способан да ствара нова, применљива знања. 

Похађање школе омогућује ученику не само да стекне знања и вештине, изгради пожељне 

облике понашања, навике и способности него и да се докаже, самореализује и развије осећање 

компетентности. Школска клима и искуства која ученик стиче у току школовања утичу на 

његову слику о себи, ниво аспирације, планове и животне циљеве а тиме и на перцепцију школе 

као васпитно-образовне институције и формирање мишљења о њој. Позитиван амбијент, 

позитиван став према себи, позитивна слика и доживљај школе доприносе школском успеху и 

постигнућу ученика, као и на даље залагање ученика, његов рад, на његову мотивацију, на развој 

осећања компетентности и самопоуздања, а тиме и на боље резултате и бољи успех. Притом 

оцене које ученик добија постају мерило којим он процењује и вреднује своје способности, 

вредности и особине личности, што има велики значај за развој његовог селф концепта  а тиме 

и његовог мишљења и слике о школи. 

Резултати низа истраживања потврђују да је школска клима директно повезана са академским 

постигнућем (Brand et all., 2003; Freiberg, 2005; West, 1985), а унапређење школске климе, у циљу 
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стварања позитивне ученичке перцепције о школи,  је дуготрајан процес који захтева анализу, 

процену и стално праћење (Ђорђић и Дамјановић, 2016). 

Изузетан допринос у изграђивању личности детета у свим областима развоја припада 

математици. Отуда, квалитетнија настава математике у основној школи допринеће развоју 

успешнијих и квалитетнијих генерација у свим сферама друштвеног живота.  

Учитељ треба у наставној делатности да користи доста очигледних наставних средстава, 

допушта деци да сама истражују и закључују манипулишући наставним средствима, организује 

разне дидактичке игре, задаје занимљиве математичке задатке које ће решавати сви ученици и у 

којима се не тражи специјално математичко знање, већ способност ученика, примењиваће 

различите методске поступке, ствараће проблемске ситуације које ће деца разрешавати, 

дозволиће деци да сама формулишу задатке, примењују математику у свом хобију итд. Уместо 

кажњавања, непажљивом ученику треба дозволити да доживи позитивне емоције и да се испољи 

(Дејић, 2008).  

Увођење пројекног модела рада и његова примене у разредној настави је од великог значаја 

за целокупан дечји развој и доживљај школе. Ђаци учећи путем истраживања у заједничком раду 

креирају пројекте који рефлектују њихова знања. Они постају вешти говорници, самостално 

решавају проблеме и имају корист од овог приступа. Циљ учења није искључиво у знању већ и 

у ставу према знању и потрази за њим и његовој употреби у корист појединца али и друштва. 

Знања која стичу су кључна за успех у 21.веку. 

 Компетенције и особине наставника, као и његова личност су веома значајне јер се од њега 

у пројектном раду очекује доста планирања и припреме за рад, одступање од уског оквира 

наставног плана, спремност и жеља да примени нове наставне методе и технике, као и  мноштво 

вештина и способности у савладавању неочекиваних ситуација и проблема током рада. 

Ученицима се рад на математичким задацима претвара у нешто занимљиво и интересантно, 

долази до интеграције садржаја различитих наставних предмета и остварује се искуствено учење 

које води до трајних и функционалних знања. Ангажујући све своје потенцијале, ученик 

побољшава слика коју има о себи, развија му се мотивација, толеранција, самопоуздање, 

задовољство, као и одговарајући, позитивни доживљај школе. Школа се доживљава као 

институција у којој се учи, али и игра, ужива, забавља и због чега се дететова личност несметано 

развија до здраве, целовите, свестрано образоване личности. 

Улога наставника у савременој школи је управо у томе да што више оснажује личност сваког 

ученика.  
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 TEACHER, MATHEMATICS TEACHING AND CHILDREN'S  

EXPERIENCE OF SCHOOL 

 

 Summary 

The improvement of the educational process is conditioned by many factors that include various 

aspects of school organization that affect the experience of school and student achievement. The 

ambience of the school, the curriculum as well as the profile of the teacher, especially at the beginning 

of schooling, influence the adaptive characteristics and the formation of students' attitudes towards 

learning and achievement. Favorable school climate, positive teacher, modern organization of the 

teaching process, encouragement and formation of positive personality characteristics of students, will 

contribute to motivation and better achievements in the initial teaching of mathematics. 

Based on the theoretical analysis of the results of previous research, the aim of the paper is to point 

out the role and importance of the concept of school climate, as well as the personality of а teacher in 

forming the image and experience of school in the domain of mathematics in primary mathematics. The 

features of the project model of work and the contribution of its application in the teaching of 

mathematics for the overall children's development and school experience are especially emphasized. 

 
Keywords: school environment, teacher's personality, children's experience of school, mathematics 

teaching, project model of work. 
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Összefoglaló 

A matematikai játékoknak, tapasztalatszerzési lehetőségeknek hatalmas szerepe van az 

óvodáskorban. A kisgyerek tanulásának leghatékonyabb formája a spontán játék. Túlnyomórészt 

játékba ágyazva, az adódó lehetőségeket kihasználva jelennek meg a pedagógiai szándékkal 

megteremtett tanulási helyzetek, s ezek létrehozásakor többnyire a gyerekek érdeklődésére építünk.  

A mérés maga egy összehasonlítás, mellyel megállapítjuk, hogy a mérendő mennyiség hányszorosa 

a választott mértékegységnek. Az összehasonlítás, megkülönböztetés lehetősége nagyon korán 

megjelenik, mivel a mindennapi életben gyakran találkoznak a gyermekek alkalmi mérőegységekkel 

(csipet, maroknyi, lépés), ezeket felhasználva jutnak a gyermekek tapasztalatokhoz. 

Munkánkban a mérések és mértékegységek tanításának módszertanát mutatjuk be, újrahasznosított 

anyagokból készített mérési eszközökkel és ötletekkel gazdagítva. 

 

Kulcsszavak: mérések, mértékegységek, játék, újrahasznosítás, óvoda 

 

 

1. A gyermeki játék és tanulás 

A játék elsődleges és alapvető tevékenysége az óvodáskorú gyermeknek, így tanulási motívumai 

ezzel kapcsolatosak. A játék készteti megismerésre és a játék jeleníti meg a problémákat (Perlai, 

2015:43). A játékban gyakran benne van a matematika, a tevékenységek során matematikai 

kifejezésekkel gazdagodnak. 

Vekerdy Tamás szerint „csak a sokat és jól játszó kisgyermek tud majd jól és elmélyülten 

gondolkozni”. Hagyni kell őket, hogy szabadon megvalósíthassák ötleteiket, azt csinálják, amihez 

megvannak a képességei. “Ha a képességek adottak, akkor a lehetőségek mozgósítanak, működésbe 

hozzák azokat” (Perlai, 2015:118). A gyermekek cselekvés, önálló aktivitás közben tanulnak meg 

feladatokat megoldani, gondolkodni. 

Az óvodáskorú gyermek tanulását a játéka során megjelenő érzelmei, kíváncsisága, megismerési 

vágya, utánzási kedve, sikerélménye motiválja (Perlai, 2015:90). Építeni kell természetes 

kíváncsiságukra. Abban kell segítenünk, ami érdekli, motiválja mivel így juthat el az önálló 

gondolkodáshoz.  

Az óvodás gyermek sok mindent megtanul, fogékony, könnyen sajátít el ismereteket. Ebben a 

korban a tanulását a spontaneitás jellemzi, belső igényből fakadó ez a tevékenység. 

A tanulás belső szükségletek és külső tényezők megfelelő kölcsönhatásában jön létre (Perlai, 

2000:18). Amikor a gyermek vágyat érez (belső tényező) és kézbe veszi, majd építeni kezd a kockákkal 

(külső tényező), akkor elkezdődik egyfajta tanulás, hiszen a siker és az építés öröme a tevékenység 

ismétlésére ösztönöz (Perlai, 2000). 

A játék a tanulás kezdetének tekinthető bizonyos értelemben, alkalmat ad – egyebek között – arra 

is, amit főként az iskola előtti és a kisiskolai oktatás annyira lényegesnek tart: vagyis hogy  

létrejöjjön a pedagógusnak a gyermekkel és a gyermekeknek egymással való közvetlen kapcsolata  

(Pintér Krekić, 2021). 

Az óvodába kerülő gyermek is rendelkezik már tapasztalatokkal, élményekkel, melyek viszonyokat 

tükröznek (A testvérem magasabb, mint én. Az én hajam hosszabb, mint anyáé. A kutyám nehezebb, 
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mint a macskám...), ezekre az ismeretekre építve fejlesszük a mérést, mint tevékenységet,  

játékon keresztül. 

Munkánkban a mérések és mértékegységek tanításának módszertanát mutatjuk be az óvodában. A 

mérések tanulási lehetőségei mellett az újrahasznosítás fontosságára is szeretnénk felhívni a figyelmet, 

így olyan anyagokat használunk a tevékenységek során, melyek a mindennapi életben is alkalmazunk, 

megtalálhatók minden csoportszobában, illetve hulladékanyagokat hasznosítunk. Ezáltal 

újrahasznosított anyagokból alkotott mérési eszközökkel, ötletekkel egészítjük ki tanulmányunkat. 

 

2. A mennyiség fogalma 

Az idők során a mennyiség fogalmát különféle módon definiálták. Tágabb értelemben mennyiség 

alatt értjük mindazt, ami lehet nagyobb, vagy kisebb, vagyis mindaz, ami mennyiségileg változhat. 

Ugyanakkor, a mennyiséget tekinthetjük a testek és a jelenségek tulajdonságaként is, amely alapján 

ezeket össze lehet hasonlítani (dimenzió, kiterjedés, térfogat, mennyiség, időtartam, érték). 

A mennyiség fogalma valójában egy alapfogalom, (akárcsak a halmazé), következésképp úgy 

vezetjük be a gyermekeknél, hogy nem definiáljuk, minden egyes mennyiség megértése példák alapján 

történik. 

A következő mennyiségeket tárgyaljuk óvodáskorban:  

- hosszúság,  

- térfogat (edények befogadóképessége, űrtartalma),  

- tömeg,  

- idő és az  

- érték. 

 

Megvilágítjuk, hogy az összehasonlítás, összemérés -, mint a mérések előkészítésének további fázisa 

- csak közös tulajdonságok alapján történhet. Ennek megértése képezi alapját a további 

tevékenységeknek, megfigyeléseknek.  

Ezen kívül mérésnek tekinthető a dolgok, tárgyak, személyek valamilyen közös tulajdonság alapján 

történő összehasonlítása is, amely ugyan nem feltétlenül rendel klasszikus értelemben vett mérőszámot 

az összehasonlítandó mennyiségekhez, de különböző osztályokba sorolja azokat, vagy eldönti sorrendi 

viszonyukat, vagy meghatározza a köztük levő különbségeket. 

A tárgyakat magasságuk, hosszúságuk, szélességük, tömegük, térfogatuk és más méretes 

tulajdonságaik alapján rendezik sorban, az óvodában. Személyeket is sorbarendezhetik méretekkel 

rendelkező tulajdonságaik szerint. Ezt a mennyiségi tulajdonság alapján történő sorba állítást 

sorbarendezésnek nevezzük (Zsámboki K, 2001). 

 

3. A  méret,  mérés,  mérték,  mértékegység, mérőeszköz fogalmának kialakítása 

A mérések tanításának előkészítő szakaszában a tárgyak, dolgok, események vizsgálatából 

kiindulva, azok összehasonlítható tulajdonságait keressük, fedezhetjük fel. Ilyen pl. a szín, forma, 

hosszúság, időtartam, stb. Ezek közül egyesek (szín, forma) közvetlenül is lehetővé teszik a tárgyak 

szétválogatását, osztályozását. Más tulajdonságok (hosszúság, időtartam) szerinti 

megkülönböztetésénél viszont már nem elég a szemünkre vagy az emlékezetünkre hagyatkozni. 

Tényleges összemérésre van szükség. Ennek alapvető feltétele, hogy az összemérendő mennyiségek 

térben és időben is együtt legyenek. 

Ha két mennyiség közös, méretes tulajdonság, pl. tömeg, hosszúság, térfogat, terület- szerint nem 

ugyanakkora, akkor további feladatként, kérdésként tevődik fel, hogy a kisebb hogyan tehető egyenlővé 

a nagyobb mennyiséggel- mivel egészíthetjük ki, mivel hozhatjuk egyensúlyba. Amikor már arra a 

kérdésre keressük a választ, hogy egy mérendő mennyiséget hány kisebb egység tesz ki, akkor jutunk 

el valójában a mérésekhez. 

A mértékszámok (méter, kilogramm, liter, óra) olyan számosságokat jelölhetnek, amelyekről nincs 

fogalmuk a gyerekeknek. Az életből vett példák azonban segítik őket tájékozódni a világban  

(Zsámboki K, 2001). 

Alkalmi, majd szabvány mértékegységekben fejezzük ki a mérendő mennyiségek viszonyát a 

mértékegységekhez. Többféle mérési feladat végzésével, begyakorlásával tudatosítjuk a mérés 

lényegét, a tevékenység (a mérőeszköz használatának módja) és az eredmény (mérőszám, 

mértékegység) vonatkozásában egyaránt. 
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Célunk a gyermeket rávezetni, hogy a gyakorlati mérés sohasem lehet teljesen pontos. A gyerekek 

belátják, hogy a mindenki számára egyértelmű, objektív mérési adatokig való eljutáshoz feltétlenül 

szükséges az egységes mértékrendszer bevezetése és használata. Megismerkednek az 

alapmértékegységekkel. A méréssel kapott eredmény mindig csak közelítése a valódi értéknek. 

Pontossága függ a mértékegység és a mérőeszköz megválasztásától, de befolyásolja azt a végrehajtás 

pontossága is.  

A mérési feladatokat becslés előzi meg. A mérés eredményének a becsült értékkel való 

összehasonlítása hasznos és fontos része a mérési folyamatnak, mert fejleszti gyermekeink 

realitásérzékét a mennyiségi viszonyok megítélésében.  

Nem minősítjük a becslést, hogy jól vagy rosszul becsült-e, hanem újra mérünk. Nem kijavítunk, 

hanem rávilágítunk a tévedésre. Lássa ő maga, akkor ki is tudja majd javítani. Nem mondjuk, hogy 

rossz vagy butaság, legfeljebb, hogy tévedés (Kivovicsné és társai, 2006:31). 

A tévedés természetes velejárója a tanulásnak (Kivovicsné és társai, 2006:30). Akkor segítünk 

legtöbbet a gyereknek, amikor újra végigvezetjük a megértés folyamatán, hogy egyedül ismerje fel a 

hibáját és javítsa tévedését. 

 

4. Becslés és mérés képességének fejlesztése óvodáskorban 

Az óvodáskorban követelmény a hosszúság, magasság, szélesség, tömeg, űrtartalom és idő 

mérésének elsajátítása különböző mértékegységekkel.  

Fontos, hogy a gyerekek képessé váljanak mennyiségek becslésére, mérni nem szabványos 

mértékegységgel, illetve mérni szabványos mértékegységgel. 

Célkitűzések: 

- Értse a mérés szükségességét,  

- Ismerje a mérték és a mérés fogalmát,  

- Ismerje az alapmértékegységeket, 

- Ismerje a mérőeszközöket és tudja ezeket használni,  

- Tudja felbecsülni a mennyiségek mértékét és méréssel tudja ellenőrizni a becslés 

helyességét.  

 

Az egyes feladatok elvégzése során arra kell törekedni, hogy a munkánk a lehető leghatékonyabb 

legyen, az oktatási tevékenység elérje a célját. A cél megvalósítását, az eredményesség növelését 

számos módon érhetjük el, köztük a taneszközök változatos alkalmazásával. Lényegében a pedagógus 

kreativitásán múlik, hogy milyen segédeszközt alkalmaz az adott ismeretanyag elsajátításának 

megkönnyítésére. A taneszközök befolyásolják az oktatási folyamat hatékonyságát, a megfelelő eszköz 

megjelenése erősítheti az oktatás tartalmát és céljait is (Kovács, Pintér Krekity, Major, 2018). 

 

5. Mérések: Mérjünk hosszúságot! 

A mérés mindig valamivel való összehasonlításon alapszik. Az összehasonlítás, az összemérés során 

szerzett tapasztalatok olyan felfedezésekhez vezetik a gyerekeket, amelyek a dolgok kiterjedésbeli 

felismerését eredményezhetik. Így tudatosodnak a hosszúságbeli, a szélességbeli, a magasságbeli 

kifejezések (Perlai, 2014: 44).  

A méretbeli azonosság és különbségek megfigyelése a feladat. Vonalak, spárgadarabok hosszának 

összehasonlítása találomra „szemre” is végezhető. Az összecsavart kötéldarabot szemre nem tudják 

összehasonlítani, természetesen jön számukra az összemérés gondolata. A kötél egyik végét 

összefogják, az a hosszabb, amelyik túlnyúlik a másikon. Már említettük, az összemérésnél térben és 

időben együtt kell, hogy legyenek a mennyiségek. 

Először is különösen az alkalmilag választott mérőegységeknek van szerepük. A közvetítő 

mértékegységeknek a megmérendő mennyiség nagyságának megítélését szolgálják. Amikor a gyerek 

valamilyen eszközzel mér, először kirakja azokat a megmérendő nagyságán, majd megszámlálja hányat 

használt ahhoz (Perlai R, 2016). A mérőszám pedig pontosan kifejezi, hogy a megmért mennyiséghez 

hány mértékegységre van szükség (Perlai, 2014). Lassan megértik a gyerekek azt, hogy minél nagyobb 

a mértékegység, annál kisebb a mérőszám. 
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5.1. Mérések – tevékenységek 

A hosszúság összehasonlításakor mértékegység lehet sokféle tárgy, mely a csoportszobában 

található, pl. ceruza, kisautó, építőelemek, fonal, szalag, papírcsík, farudak, négyzetlapocskák. 

Összemérhetik hajuk hosszát, karjaikat, lábukat, ujjaikat stb. Kereshetnek zsákban azonos vagy 

különböző hosszúságú tárgyakat tapintással.  

Mérőeszközként használhatunk mozgást is, különböző típusú lépéseket, tyúklépést, ugrást, mely 

során együtt számol a gyerek a mozgással. Mérési gyakorlatként fűzhetnek a gyerekek különböző 

hosszúságú gyöngysort, zsinórra pattogatott kukoricát, csőtésztát. Készíthetnek papírláncot vagy 

virágfűzért. 

Toronyépítést végezhetnek párokban, ahol a feladat az, hogy egyik gyerek építsen egy tornyot, míg 

a másik azonos magasságút hozzon létre. 

A szőnyeg hosszát is lemérhetik különböző hosszúságú szalaggal. Eltérő mérőszámokat kapnak, 

mely során tudatosítjuk a gyerekekkel a pontos mérés feltételeit, szükségességét, a szabványos 

mértékegységek bevezetését.  

A szélesség fogalmának bemutatására célszerű utakat létrehozni a csoportszobában, s annak a 

szélességét mérni különféle mértékegységekkel. Széttárt karokkal, terpeszállással is mérhetnek 

szélességet. Készíthetnek a gyerekek fésűt papírból, “fogakat vágnak”, majd összemérik a csíkok 

szélességét. Alkalmas az összehasonlítás, összemérés gyakorlására.  

Papírra rajzolhatják a kezüket, kivágják a körvonalat és azt hasonlítják össze, ez a tevékenység is 

állandó összemérést igényel. 

A vastagság és bőség fogalmak kialakítása is fontos ebben a korban, melyet könnyen be tudunk 

mutatni különféle átmérőjű papírhengerek összehasonlításával. Ki is próbáljuk, melyikbe fér a kezük, 

öklük, esetleg hány ujjuk fér. Lényeges, hogy meg tudják különböztetni a szélességet és a vastagságot, 

hiszen egyik síkbeli, másik térbeli dolgokra értelmezhető. A természetben fák törzsének “átölelésével” 

tudunk mérni vastagságot. Megbecsülhetjük a méretét, majd a pontosabb összemérés érdekében 

használhatunk fonalat, hogy ellenőrizzük becsléseinket. 

A különböző hosszúságok bemutatásakor a kiegyenlítést mindig említjük, azt hogy  

bizonyos hosszúságokat egyenlővé tudunk tenni, pl. rövidítéssel, elvevéssel, toldással, csomózással,  

ragasztással stb. 

 

6. Mérjünk űrtartalmat! 

Az űrtartalom fogalmát a hosszúságméréshez hasonlóan összeméréssel végezzük. Mérésre alkalmas 

mindenféle üvegedény, kancsó, vödör, doboz. Mértékegységként használhatunk poharat, bögrét, kisebb 

edényeket. Mérhetünk folyadékot, homokot vagy más szemcsés anyagot. Tapasztalati úton (áttöltéssel) 

jutnak el a gyerekek, ahhoz, hogy melyik edénybe fér több vagy melyikbe kevesebb. Minden mérés 

előtt becslést végeztetünk a gyerekekkel. 

Többszöri alkalmilag választott mérőeszközzel történő mérés után literrel és deciliterrel is mérünk. 

Tapasztalati úton alakítjuk ki azt is a gyerekekben, hogy egy liter 10 deciliterrel egyenlő. 

Minél többször adunk lehetőséget a gyerekeknek a különböző űrtartalmak összehasonlítására, 

összemérésére, annál biztonságosabb fogalmuk lesz az űrmértékekről (Zsámboki, 2001). 

Más anyagok is lehetnek eszközök az óvodában, pl. gesztenye, dió, kavics, toboz, melyet dobozokba 

vagy tálakba raknak. Gyöngyöt és golyókat is használhatunk térfogat mérésére.  

Esővizet gyűjthetünk az udvarban, melyet később lemérünk, majd felhasználjuk a szobanövények 

öntözésére. Közben azt is tanulják a gyerekek, hogy ezzel spórolhatunk és a környezetet is kíméljük, 

hiszen a környezettudatos országokban már támogatják az esővízgyűjtést, ezzel motiválva a lakosságot, 

hogy sok esetben ezt a takarékos, helyben nyert vízforrást használja. 

 

7. Tömegmérés 

Gyűjtsünk minél több tapasztalatot, végezzünk gyakorlati méréseket alkalmi mérőeszközökkel, 

összehasonlító méréseket becsléssel összekapcsolva. Minden ismeret gyakorlati mérésen alapuljon. 

Mértékegységnek minél több olyan dolgot használjunk, melyeket a mindennapi életben is gyakran 

használunk az óvodában, pl. gesztenyét, diót, makkot, építőkockát, színesrudakat.  

Mérési tapasztalatok gyűjtéséhez szükséges a gyerekek kezébe adni dolgokat, hogy 

összehasonlíthassák, emelgessék, ismeretet szerezzenek.  
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Szükséges olyan feladatok szervezése, ahol: 

- azonos fajsúlyú, de eltérő nagyságú (például kis és nagy faépítő); 

- azonos fajsúlyú, azonos nagyságú (például azonos méretű faépítők); 

- eltérő fajsúlyú, eltérő nagyságú (például papírzsebkendő, pinpong labda); 

- eltérő fajsúlyú, de azonos nagyságú (például műanyag kocka, fakocka) tárgyakat mérnek össze 

(Perlai R, 2016). 

 

Többen is emelhetnek széket, padot, asztalt, teli kosarat, hogy megtapasztalják mennyit is bírnak el. 

Érdekes játék az, amikor szívószállal, levegő fújásával emelnek, mozdítanak el dolgokat, pl. tollat, lufit, 

papírzsebkendőt, pinpong labdát, papírszalagot. Versenyt is szervezhetünk ezek fújásával. 

A tömegek összehasonlításához a kétkarú mérleg használata a legmegfelelőbb. A mérleg egyik 

serpenyőjébe teszünk egy tárgyat, melyet mérünk és feladat kiegyenlíteni a két serpenyőt az adott 

mértékegységgel.  

Készítsünk egyedi kétkarú mérleget újrahasznosítással! 

Mérleget egyedül is elkészíthetünk újrahasznosítható dolgokból, tojástartóból, két hurkapálcából, 

két műanyag tálkából (pl. hintőporos tartály fedele) és fonalból. Másik kiváló lehetőség az, amikor 

vállfára függesztünk fonallal két félbevágott műanyagpalackot. 

 

8. Az idő mérése 

Az idő fogalma nem annyira „kézzelfogható” dolog, mint a többi mértékegység. Beszélgessünk 

időrendben végzett cselekvésekről, a gyerek saját fejlődéséről (újszülött kortól az iskoláskorig), 

napirendről, napszakokhoz kapcsolódó tevékenységekről. Mindenkinél otthon máshogyan, de 

napszakokra és jellegzetes tevékenységekre bomlik egy-egy nap. Figyeltessük meg a Nap helyzetét 

bizonyos napszakokban. Beszélgessünk az időmérő eszközökről, kapcsolják össze saját élményeikkel, 

ki milyet látott már (homokóra, napóra, toronyóra, karóra, kakukkos óra stb.) 

A hetek, hónapok, évszak, év fogalmának kialakításakor a környezetismeret keretében tanultakra is 

építhetünk. 

- megfigyelési naptárakat készítünk a hét napjairól az időjárásról, vagy időbeosztásukról (pl. 

mindennap be kell jelölniük, hogy milyen az időjárás), 

- készítünk évszaknaptárt rajzok, különböző technikák felhasználásával, amelyen bejelöljük az 

évszakokat és a hónapok neveit is, stb. 

Készítsünk egyedi napórát újrahasznosítással! 

Egyszerűen készíthetünk napórát az udvaron például egy gyurmába szúrt hurkapálcikából, ceruzából 

is (függőlegesen), amely köré színes krétával rajzoljuk az óralapot. Akár karóra képévé is kiegészíthetik 

a gyerekek a rajzot. A napóra számlapját kavicsokból is kirakhatják, sőt lehet ültetett virágokkal is 

kirakni az időmérő szerkezet.  

Az árnyék hosszát a földön lemérhetjük zsinórral is, így társítva a hosszúság mérését. 

 

9. Az érték mérése 

Értékmérés, melynek egysége hazánkban a dinár. Először is a gyerekeknek helyes képet kell alkotnia 

az érték fogalmáról. Ismerjék meg a pénzérméket és a bankjegyeket. 

Tudják minden esetben valóságosan felmérni és értékelni a pénz értékét. Meg kell ismerniük, hogy 

a pénz egy fizetési eszköz az árucsere folyamatában, a pénzt munkával lehet megszerezni, és nem lehet 

felelőtlenül vagy meggondolatlanul felhasználni. 

Kellő hangsúlyt kell fektetnünk a pénzváltásra is, mely szoktatja a gyerekeket a pénzzel való 

bánásmódra, elmélyítve, ezáltal az elméleti ismeretek gyakorlati szerepét. 

Különböző didaktikai játékok során (boltosjáték, piac, írószerbolt, gyógyszertár, virágüzlet) a 

tanulókkal „vásároltatunk” különböző árukat, kiszámíttatjuk azok értékét, kifizetik a szükséges összeget 

és visszakapják a maradékot. Pénzegységek lehetnek termések, kukoricaszemek, gesztenye, gombok, 

kupakok, kavicsok. A gyerekekkel papírból is készíthetünk különböző névértékű bankjegyeket vagy 

pénzérméket. Felhasználjuk a különböző társasjátékokban található játékpénzeket is. 

Fontos az óvónő figyelő jelenléte, mert csak így lesz a pénzhasználat (összehasonlítás, kiegészítés, 

bontás) helyes matematikai művelet (Zsámboki K, 2001). 

Készítsünk malacperselyt újrahasznosítással! 



 

492 

 

Szükséges hozzá, papírguriga vagy szélesebb átlátszó műanyag flakon, színes papír, ragasztó, öt 

rózsaszín kupak, filctoll. Az elkészítése nagyon egyszerű (a bedobó nyílást az óvónő kivágja előre) és 

rövid idő alatt mutatós kis malacperselyt készíthetünk a gyerekekkel közösen. Ha átlátszó, látható, 

miként gyarapszik a zsebpénz benne. 

 

10. Összefoglaló 

Munkánkban a mérések és mértékegységek tanítási módszereit mutattuk be gyakorlati 

ötletekkel kiegészítve. A mérések során minél több tapasztalatot kell szereznie a gyermeknek.  

A tapasztalat, a tevékenység nyújtotta élmény és a gondolkodás összefüggései világosan láttatják, 

hogy a gyermekek cselekvés, önálló tevékenység közben tanulnak meg látni, figyelni, feladatokat 

megoldani, gondolkodni (Szeverényi – Istvánffy, 2009). 

A változatosan alkalmazott segédeszközök is érdekesebbé, szórakoztatóbbá teszik a matematikai 

foglalkozásokat, ezáltal növelik a gyermekek érdeklődését, melynek következtében növekszik az 

ismeretszerzés hatékonysága, a gyermekek gyorsabban és sikeresebben tudják elsajátítani a méréseket. 

Érdemes minél több olyan mérési eszközt használni, melyeket a mindennapi életben is használunk az 

óvodai életben: terméseket (gesztenye, dió, kukoricaszemek, tobozok), játékokat (építőkockák, autók, 

babák), egyéb anyagokat (kavics, gyöngyök), hulladékokat (műanyag flakonok, kupakok, papírgurigák, 

üvegek). Ezáltal újrahasznosított anyagokkal tanulhatunk eredményesen, és közben fejlesztjük a 

környezettudatos magatartást. Megtanulják a gyermekek a mérési tevékenységek során azt is, hogy az 

anyagot annyiszor kell felhasználni újra, amennyiszer csak lehetséges. 

Ha játékon keresztül engedjük, hogy a gyermek matematikát tanuljon, akkor könnyebben fogja 

elsajátítani a tartalmakat, könnyeben tudja reprodukálni a tanult ismereteket, s ezt kell mindig szem 

előtt tartanunk munkánk során.  

Tapasztalataink azt mutatják, hogy arra kell törekednünk, hogy minél többet és változatosabban 

mérjünk a foglalkozások során, s ez által a mérések tanulását élményszerűbbé és kedvelhetőbbé tegyük. 
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SMALL STEPS IN TEACHING MATHEMATICS 

 

Summary 

The experience gain in mathematical games at preschool has a big influence. The most effective way 

of learning in early childhood is spontaneous play. In most cases learning situations created with 

pedagogical intent appear predominantly embedded in games, taking advantage of the given 

opportunities and they are based on the interest of children. 

The measurement itself is a comparison that determines how many times the quantity is to be 

measured with the chosen unit of measurement. The comparison, differentiation appears very early, 

thanks to everyday life where children often encounter occasional units of measurement (pinch, handful, 

step) and by using them children gain experience. 

Our work presents the methodology for teaching measurements and units of measurement, enriched 

with measurement tools and ideas made from recycled materials. 

 

Keywords: measurements, units of measurement, playing, recycling, preschool 
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Összefoglaló 

A magyar nemzeti kultúra és a kodályi zenepedagógia alapelvei nélkülözhetetlen szerepet töltenek 

be az óvó-és tanítóképzésben. Az alapfokú oktatásban a projektalapú megközelítés, mint pedagógiai 

módszer elterjedőben van, ugyanakkor a felsőoktatás területén még rendhagyónak számít a tudás 

átadásának e formája. A bemutatandó projekt Kodály Zoltán születésének évfordulója köré 

szerveződött, komplex művészeti aktivitásokkal, melyek létrejötte a hagyományos munkakereteket 

felbontva, műhelymunkákban formálódott. A projekt minden elemének kidolgozása a résztvevő 

hallgatók és művészeti oktatóik konszenzusán és kreativitásán alapult. Az aktív zenei tevékenységek 

éneklést, hangszeres produkciókat, táncbemutatót foglaltak magukban a kodályi életműre és nemzeti 

hagyományainkra alapozottan, míg a képzőművészet területén Kodály kórusművekre született hallgatói 

alkotások kiállítására került sor. A projekt eredményességének hallgatói értékelése kérdőívvel történt. 

 

Kulcsszavak: pedagógusképzés, zenei nevelés, művészeti projekt, kulturális örökség, Kodály Zoltán 

 

 

1. Bevezetés és elméleti megközelítés 

Jelen tanulmány célja egy gyakorlati példa bemutatásával ráirányítani a figyelmet a felsőoktatás 

egyes területein eredményesen megvalósítható kreatív művészeti projektekre, az ezekben rejlő, a 

hallgatók kompetenciáit széles körben támogató és fejlesztő lehetőségekre (nem csak a művészeti 

nevelés terén!), ezáltal felvázolni a projektoktatás lehetséges útjait, feltételeit és kereteit az oktatás e 

formájára koncentrálva. A témához kapcsolódó alapfogalmak tisztázását és azoknak a pedagógiai 

folyamatok során való értelmezését követően a címben jelzett témakör bemutatására kerül sor a 

témaválasztás, a tervezés, a szervezés, a megvalósítás és az értékelés fő szempontjait érintve.  
A „projekt” kifejezést pedagógiai értelemben R. Richardson alkalmazta először 1900-ban az 

Egyesült Államokban a szakmát tanuló fiatalok oktatása során. A későbbiekben ezt az elképzelést 

terjesztették ki a reformpedagógia jeles képviselői (John Dewey és William Heard Kilpatrick, 1935) a 

szakképzésen kívüli oktatásra, a befogadásra épülő oktatás ellenpólusaként.  A pedagógiai projekt 

valamely komplex téma önálló tevékenység általi feldolgozásaként értelmezendő, melyben a téma 

felvetése, feldolgozása a résztvevők valódi önállóságán alapul és melyben a pedagógusok szerepe ennek 

az önállóságnak a támogatása (M.Nádasi, 2010). A projekt értelmezhető tehát tanulási technikaként, 

módszerként és tanulási egységként az ismeretszerzés folyamatában, melynek során az elsajátítás egy 

aktív, tapasztalatokra épülő és élményekben gazdag alkotómunka része. A munkafolyamat során a 

résztvevők kiválaszthatják és preferálhatják bizonyos határokon belül a saját érdeklődési körüknek 

megfelelő és képességeikhez igazodó területeket, dolgozhatnak önállóan és csoportosan a projekt egy-

egy résztémájához kötődően. Fontos továbbá, hogy a saját és az adott esetben kortárscsoport 

érdeklődési köréhez igazodó közös munka, a közös (és egyéni) felelősség, az egyéni és csoportos 

döntések meghozatala a produktum létrejöttében motiváló erőként hathat. A projektmunka során 

változik a tanári szerep, illetve máshová helyeződnek a hangsúlyok. Az együttműködést segítő, a 

folyamatokat koordináló, a felmerülő problémákat kreatívan és rugalmasan kezelő, elsősorban 

mailto:nagyne.brigitta@uni-mate.hu
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tanácsadói, mondhatni (alkotó) partneri szerepkör kerül a középpontba az irányítás helyett, mely egyben 

másfajta szakmaiságot, tudatosságot, lényeglátást, szervezőkészséget és felelősséget jelent, mint az ún. 

hagyományos tanári szerepek. 

A projektmódszer tehát egy olyan, a hagyományos tantárgyi rendszer fellazítását igénylő, komplex 

feladatokra, a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő módszer, 

melynek középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. Kidolgozásakor cél lehet egy 

gyakorlati feladat (pl.: tárgy elkészítése, tervezése), egy esztétikai élmény átélése vagy akár egy 

probléma kreatív megoldása.  A projektmódszer sajátossága egyrészt a nagyfokú szabadság, másrészt 

az ismeretek, jártasságok, szokások stb. indirekt módon való elsajátítása, hiszen a tanulás nem célja, 

hanem eszköze a tevékenységnek. Ugyanakkor nagyfokú önállóságot feltételez a résztvevők részéről, 

mely lehetőséget ad az ismeretek integrálására. Megvalósításának nehézségei közé tartozik, hogy 

igényli a szoros tantervi keretek megbontását, a megszokott szervezeti keretek közé nehezebben 

illeszthető, ezért az iskolai gyakorlatban jórészt esetenkénti alkalmazása jellemző. (Lada, 2009) 

 

Deszpot Gabriella megfogalmazásában: „A pedagógiai projekt egy jellegzetes tanulási folyamat, 

alkotójellegű megismerési-cselekvési egység: vállalkozás, egy téma (ügy, dolog) teljes körű 

feldolgozására, vagy egy konkrét kérdés, feladat megoldására. Olyan akciósorozat megtervezése, és 

felvállalása, amelyben próbálkozások útján történik a valódi megoldásmódok megtalálása. Ez a 

komplex, életszerű probléma-megközelítés egyben maga a módszer” (Deszpot, 2007:48) 

 

L. Ritók Nóra következőképp összegzi a projekt ismérveit: „A projekt komplex ismeretszerzést 

biztosít. Olyan szerteágazó hatásrendszerben szervezett tevékenység ez, mely több terület 

összekapcsolásával éri el célját. Mindennél jobban fejleszti a kreativitást, a képességeket, miközben az 

ismeretek feltárása, bevésése és alkalmazása is megtörténik” (L.Ritók, 2008:9) 

 

     Összefoglalva a pedagógiai projekt fő ismérveit M. Nádasi Mária (2010) szerint: „valamely komplex 

téma olyan feldolgozása, amelynek során a téma meghatározása, a munkamenet megtervezése és 

megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létrehozása és bemutatása a 

gyerekek valódi (egyéni, páros, csoportos) önálló tevékenységén alapul. A pedagógus feladata a 

gyerekek önállóságának helyt adni, ezt az önállóságot facilitátorként, szupervizorként, tanácsadóként 

segíteni.” (M. Nádasi, 2010:12) 

 

A tevékenységek alapján folyamatorientált (középpontban a közös munka, nem az eredmény áll), 

illetve eredményorientált (meghatározott a végtermék, lényeges a megvalósítás módja és stratégiái) 

pedagógiai projektekről beszélhetünk. Témáik szerint a projektek lehetnek a tananyaghoz kötöttek, 

továbbá ahhoz közvetlenül nem szorosan kapcsolódók, míg szervezeti kereteket tekintve lehetnek 

órakereten belüliek, illetve tanítási időn kívüliek. Időtartam alapján beszélhetünk rövid-, közép- és 

hosszútávú (pl. egy tanévet átölelő) projektekről. (Verők és Vincze, 2011) 

A projektmunka négy fő szakasza Karl Frey (2012) alapján (négyfázisú modell): témaválasztás és 

célkitűzés (a téma gyűjtése, kiválasztása és a célok megfogalmazása), tervezés (a projekt folyamatának 

megtervezése, projektterv/”mind-map” készítése, feladatok, munkaformák stb. meghatározása), 

kivitelezés majd lezárás (pl.: előadás, kiállítás) és értékelés. 

A projektoktatás kritériumai M. Nádasi Mária alapján az alábbiak (M.Nádasi, 2003): 

- A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése, a tervezés közösen valósul meg. 

- A projekt tevékenységei valóságos helyzetekhez kapcsolódnak és lehetőséget adnak az egyéni és 

a csoportmunkára is. 

- Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúlik. 

- Nem kizárólag egy tantárgyhoz kötődik, hanem jellemzik a tantárgyak közötti változatos 

kapcsolódási pontok. 

- A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, de különböző kompetenciákkal rendelkező 

partnerekként dolgoznak együtt. 

- A tanulók önállóan döntenek és felelősek saját döntéseikért. 

- A pedagógus szervező, tanácsadó szerepet tölt be. 

- A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak. 
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A projektoktatás és a művészeti nevelés kapcsolatát tekintve a közoktatás területén az óvodai 

nevelésben az utóbbi évtizedben egyre nagyobb teret hódítanak a különböző alkalmakhoz (pl.: jeles 

napok a néphagyományból, úm.: Mihály nap, Márton nap, világnapok, úm.: pl. a Madarak és fák napja 

vagy a Víz világnapja) kapcsolódó ún. témahetek. Ezek során a gyermekek az adott témakört több napon 

keresztül, óvodai és akár óvodán kívüli helyszíneken dolgozzák fel, rugalmas időkeretben, változatos 

tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével. E programok szerves részeként, 

integrálva, a témák jellegétől függően különböző hangsúllyal jelennek meg az óvodai 

tevékenységformák, így a művészeti nevelés területei is. Az alapfokú oktatásban a projektmódszer 

alkalmazása korlátozottabb, az egyre kötöttebb idő- és szervezeti keretek nehézkessé tehetik a tantárgyi 

keretek között létrejövő megvalósítást. Ugyanakkor a művészetek területén, főképp a tantárgyi 

kereteken kívül van lehetőség e módszer hatékony alkalmazására (pl.: tematikus kiállítások, színjáték, 

drámajáték bemutatók, táncprodukciók, koncertek). Továbbá vannak olyan, leginkább a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok oktatásában-nevelésében alkalmazott, jórészt pályázati forrásokból 

finanszírozott programok, melyek a projektoktatást előtérbe helyezve jelentős eredményeket érnek el a 

művészeti területeken is. Erre példaként említhetők az L. Ritók Nóra munkája és szakmai vezetése által 

fémjelzett Igazgyöngy Alapítvány projektjei vagy a Komplex Instrukciós Program hasonló elemei  

(pl.: „Big Idea” Nagyné, 2015). A felsőoktatásban a projektmódszer egyelőre leginkább a 

neveléstudományhoz kapcsolódódó stúdiumok során, mint ismeret, illetve kutatási projektek 

formájában jelenik meg. Mint ahogy az már a korábbi időkben is megállapítást nyert: a 

projektpedagógia – bár elfogadott és ismert a magyar felsőoktatásban – terjedése mégis túl lassú, 

melynek fő oka társadalmi, intézményi, szervezeti és személyi keretekre vezethető vissza (pl.: a 

kapcsolódó komplex hatásrendszer fel nem ismerése, a felsőoktatásban a „nevelés” fontosságának 

mellőzése, a kötött tantervi keretek közé való be nem illeszthetőség). Holott: „A pedagógusképzésben 

különösen nagy jelentősége van a jól előkészített és kivitelezett projekteknek, mert az egyetemekről, 

főiskolákról kikerülő tanárok közvetítő tevékenysége révén ezekből lesznek általános – és középiskolai 

projektek.” (Kiss, 2005) 

 

2. A magyar kulturális örökség megjelenése a pedagógusok1 zenei képzésében 

A kulturális örökség fogalma fokozatosan alakult ki, nemzeti méretű értelmezése a francia 

forradalomtól származik, akkoriban elsősorban történeti emlékekre vonatkozóan. Szervező elv a 

legkisebb falusi közösségektől az emberiség egészéig, így alkalmas arra, hogy az adott közösségek 

identitástudatát megjelenítse, önazonosságát meghatározza. Mint kifejezés, ez által megtalálható a 

helyi-regionális, a nemzeti és a szélesebb körű nemzetközi szinten is. (Sonkoly, 2000)                   

„Az örökség értelmének kitágulása a hatvanas évek végén figyelhető meg a nemzeti és európai 

törvénykezésben, (…) majd a hetvenes évek végére jutunk el a kulturális örökséghez, mely a kollektív 

emlékezet fogalmával párosul.” (Sonkoly, 2000:46)  

Témánkhoz kapcsolódóan a magyar kulturális örökség (hungarikum): „gyűjtőfogalom, amely 

egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre 

méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével 

és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye.”2 

Kulturális örökségünk többféle formában létezik, hiszen magában foglal: megfogható javakat (pl.: 

épületek, ruhák, könyvek, műalkotások, régészeti lelőhelyek), nem megfogható javakat (pl.: nyelvi és 

                                                 

 

 

 

 
1 Jelen esetben a pedagógusképzésen elsősorban a következő alapszakokat értve: Csecsemő- és kisgyermeknevelő, 

Óvodapedagógus, Tanító BA 
2 A fogalom forrása: A hungarikum törvény, mely 2012. július 1-én lépett    hatályba (a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200030.TV  
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szóbeli hagyományok, sportok és játékok, előadóművészetek, hagyományos szakmák), természeti 

jelenségeket (pl.: tájak, flóra és fauna), illetve digitális tartalmakat (pl.: digitális műalkotások, 

animációk) vagy megőrzés céljából digitalizált tartalmakat (pl.: szövegek, képek, filmek, 

hangfelvételek). Ebből következően ismerkedhetünk elemeivel múzeumokban, művelődési házakban, 

aktivizmusokon keresztül, továbbá képzések és továbbképzések alkalmával.3  

Jelenleg a hungarikumok listájában4 a kulturális örökségek között az 59. sorszámmal találhatjuk meg a 

Kodály-módszert, mely 2017. március 17-én felvételt nyert az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség 

Jó Megőrzési Gyakorlatok Jegyzékébe. 

Kodály Zoltán így vélekedett a magyar kultúráról: „…örök harc a hagyomány és a nyugati kultúra 

között. Béke csak úgy lehet, ha a népkultúra nő fel magas kultúrává, saját törvényei szerint, Európából 

csak azt veszi át, ami erre kell, s azt szervesen magába olvasztja (…) Egyik kezünket még a nogáj-tatár, 

a votják, cseremisz fogja, másikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e fogni e távoli világokat?”  

(Kodály, 1984: 54-55.) Mivel a magyar kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók zenei 

képzésében a kodályi – a magyar zenekultúrára és néphagyományra épülő – zenepedagógia és 

művészetfilozófia áll a középpontban, így természetes, hogy a zenei kurzusok alkalmával is a Kodály 

koncepcióhoz kapcsolódó alapelvek alkotják a kiindulópontot. Ez tartalmi szempontból elsősorban a 

magyar kulturális örökséghez köthetően a műalkotások és a hagyományok területét érinti. Jelenti 

ismeretek elsajátítását, készségek kialakítását és fejlesztését, továbbá attitűdformálást is. Tehát egyrészt 

magában foglalja a magyar nemzeti kultúra kapcsolódó elemeinek megismerését, elsajátítását (pl.: 

magyar népi mondókák, gyermekdalok, népdalok éneklése, a dalok hangszeres játéka), másrészt a 

nemzeti hagyományokhoz (pl.: néphagyományok, jeles napok) köthető szakmaspecifikus elemek 

egyéni és csoportos élményeken keresztüli átadását. Cél tehát a magyar nemzeti kultúra világának 

bemutatása változatos zenei tevékenységeken keresztül, továbbá a hallgatók megismertetése 

szakterületükhöz kapcsolódva a zenei kultúra elemeinek közvetítésére alkalmas módszerekkel. 

Lényeges ezen kívül tájékozottá tenni őket a magyar népi kultúra komplexitásában, továbbá a jeles 

napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó zenei tartalmakban és azok közvetítésében a 3-12 éves 

korosztály számára, képessé tenni őket a magyar kultúrához kapcsolódó zenei szemelvények 

élményszerű, tiszta, stílusos interpretálására, vokális és instrumentális zenei élmények nyújtására. 

 

3. A projekt leírása 

 A Kaposvári Egyetem korábban említett alapszakjain új mintatantervek bevezetésére került sor 

2017 szeptemberében. Az abban megfogalmazott alapelveknek megfelelően megváltozott az oktatás 

szervezésének módja, illetve módosult az oktató szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Így lehetőség 

nyílt az eddig a pedagógusképzésben rendhagyónak számító tudásátadási formáknak (pl.: 

projektoktatás) az oktatásba való hatékonyabb bevonására a szokásos tanítási formákat 

(előadás/szeminárium/gyakorlat) felbontva, tanár és hallgató partneri együttműködésére alapozva, az 

oktatást egy központi téma köré csoportosítva, a résztvevők egyéni képességeire és kreativitására 

építve, támogatva a hallgatók egyéni tanulási útjait. A művészeti nevelési kurzusok közül több eddig is 

ebben a szemléletben zajlott („Tavaszi zsongás” koncertprogramok, projektek a hátrányos helyzetű 

gyermekek, a hallgatók és a külföldi diákok bevonásával, művészeti estek, tematikus művészeti 

kiállítások stb.), ezért fontossá vált, hogy az eddigi munkát az új kihívásoknak is megfeleltetve újabb 

jó gyakorlattal bővítsük. Lehetővé téve és tovább gazdagítva az önálló és csoportos művészeti 

tevékenységekben rejlő összefüggések mélyebb megismerését és megtapasztalását, biztosítva ily 

módon az átélt élmények szellemi és érzelmi hatásának erőteljesebb megvalósulását. 

  

                                                 

 

 

 

 
3 Forrás: Kulturális örökségünk megközelítése és elemzése. School Educational Gateway. Az iskolai oktatás európai online 

felülete. https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/resources/tutorials/learn-to-connect-and-reflect.htm  
4 A lista lelőhelye: http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/hungarikumok-lista_2020_05_21.pdf  

https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/resources/tutorials/learn-to-connect-and-reflect.htm
http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/hungarikumok-lista_2020_05_21.pdf
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3.1 A projektmunka szakaszai a korábban említett négyfázisú modell alapján 

 

3.1.1 Témaválasztás és célkitűzés 

Az adott projekt témája a másodéveseknek oktatott „Óvodai zenei nevelés módszertana” kurzushoz 

kapcsolódott, melynek során az adott félévben a magyar néphagyományok kerültek előtérbe. A tárgy 

hivatalos, tantervben rögzített időkerete nappali munkarendben heti két szeminárium volt, mely 

összesen 26 szemináriumi órát jelentett egy félév során. A viszonylag magas hallgatói létszám miatt 

lehetőség volt osztott csoportban dolgozni, mely által az óraszám további 26 órával bővült.  

2017-ben kettős Kodály-évforduló volt 5, ezért lehetőségként adódott az ehhez kapcsolódó témák és 

tevékenységformák felajánlása a hallgatói csoportnak úgy, hogy a megközelítés változatos formáinak 

felvázolására került sor a kurzus első két óráján, kiemelve azt is, hogy a félév során más formában 

fogunk dolgozni, mint az előző félévekben6. Tájékoztattam őket továbbá arról, hogy miben más ez a 

tanulási forma ahhoz képest, amivel eddig találkoztak. Az elgondolásom iránt nagyon érdeklődőek 

voltak a hallgatók, ötleteikkel először bátortalanul, majd egyre lelkesebben csatlakoztak az általam 

felvetett témakörökhöz, így nagyjából két hét elteltével kikristályosodott, hogy mely tevékenységekre 

szeretnénk felépíteni a projektünket, mint ahogy az is, hogy ehhez kapcsolódóan milyen tennivalóink 

vannak. Második alkalommal meghatároztuk a projekt célját és megalkottuk a projekt lezárásához 

kapcsolódó esemény (egyben a projekt) címét. 

A projekt célja lett tehát: Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója kapcsán a Kodály 

kórusművekben megjelenő magyar népi hagyományok énekes-hangszeres-táncos felelevenítése, 

megőrzése, továbbá az adott művekben rejlő mély érzelmi tartalom változatos vizuális kifejezése. A 

projektbe minél több résztvevő bevonása és aktivizálása, továbbá e témakör minél komplexebb, több 

szempontú megismerése és művészeti feldolgozása a téma kisebb altémákra bontása által. Az egyes 

altémákhoz változatos zenei/képzőművészeti tevékenységek kapcsolódása, melyek megvalósítása a 

művészei kompetenciákon kívül jelentős fejlesztő hatást eredményezhet a hallgatók egyéb 

kompetenciáinak fejlődésében is (pl.: szervezőkészség, kooperáció, kreativitás, fantázia, önbizalom 

stb.). Így a feldolgozandó projekt integrálja a résztvevőkben az egymáshoz kapcsolódó különböző 

jellegű ismereteket és kompetenciákat. 

Mint oktató, az alábbi célok kitűzését is fontosnak tartottam a kurzushoz kapcsolódva: 

- Új megközelítésben és módszerekkel bemutatni a művészetek szerepét a fiatal felnőttek, a leendő 

pedagógusok képzésében. 

- Közösségfejlesztés, együttműködési képesség és személyiségfejlesztés.  

- A magyar népszokások, hagyományok a magyar nemzeti kultúra széles körű megismertetése.  

- Kommunikációs készség és tolerancia fejlesztése. 

- A hallgatók legyenek tájékozottak a magyar kulturális örökség komplexitásában, szerezzenek 

élményeket és éljenek át jó gyakorlatot a kurzus témájához köthetően. Tudjanak a projekthez 

kapcsolódó vokális és instrumentális zenei élményeket nyújtani, átélni, kreatív zenei 

tevékenységekben részt vállalni. Legyenek nyitottak a projekthez kapcsolódó szakmai 

kihívásokra, elkötelezettek a közös munka sikerességének irányába. 

Részcéljaim voltak továbbá: 

- Kreativitás és művészeti kifejezőkészség fejlesztése. 

- Önállóság a projekt során vállalt feladatok tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. 

- Önálló és csoportos ismeretszerzés a projekt témakörének megfelelően. 

 
A projekt a közös megbeszélést követően a Kodály 135 „Inspirációk és interpretációk” címet kapta. 

  

                                                 

 

 

 

 
5 Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója. 
6 Az adott csoportot már egy éve tanítottam, így jól ismertem. 
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3.1.2 Tervezés  

A tervezés lépései a projekt folyamatának megtervezését, a résztvevők körének és feladatainak 

konkrét beosztását (projektben: 30 fő hallgató, 3 fő művészeti oktató), az egyes részcsoportok 

vezetőinek, felelőseinek kiválasztását, a feladatok megvalósításának szervezeti- és időkeret szerinti 

beosztását, a munkaformák meghatározását jelentette, melyben a kezdetekben kiemelt szerepet kaptak 

a résztvevők közötti megbeszélések, a hatékony kommunikáció kiépítése és a feladatokban részt vállaló 

kollégákkal (Rónai Gábor képzőművész, művésztanár és Hoffner Tibor karvezető) való egyeztetés. 

A projekt időkerete alapjaiban jól igazodott az egyetem szorgalmi időszakához (három hónap), 

illetve a kurzus heti óraszámához, ugyanakkor lehetőség volt a találkozási alkalmak bővítésére a 

létrejövő kisebb csoportok igényeinek megfelelően, így a megvalósítás során egyénenként és csoportos 

formában is sokkal több együtt töltött munkaóra valósult meg az alábbi beosztás szerint (1. sz. táblázat): 

 
1. sz. táblázat: A projekt egyszerűsített időterve a kapcsolódó munkaformákkal és feladatokkal 

 

Időtartam Munkaforma  Feladatok és tevékenységek 

1-2. hét közös csoportmunka téma felvetése és kiválasztása 

  célok közös megfogalmazása 

  élménygyűjtés és élménynyújtás 

(énekes játékok játszása, Kodály 

kórusművek hallgatása, közös 

zenélés: énekes és hangszeres 

tevékenységek) a témához kötődve, 

ráhangolódás  

3-11. hét,  

közben legalább két alkalommal 

csoportmegbeszélés az aktuális 

teendők függvényében (pl.: 

problémák megbeszélése és 

megoldási javaslatok, 

útmutatás) 

egyéni munka, kiscsoportos 

munka, csoportmunka a 

projektben kitűzött feladatokhoz 

kapcsolódóan 

a projekt kidolgozása: csoportok 

alakítása, feladatok elosztása, időterv 

az egyes részfeladatokhoz, eszközök, 

technika beszerzése, gyakorlás a 

projektzáró rendezvényre, egyeztetés 

egymással és a többi résztvevővel, a 

záró esemény tervezése 

  a művészeti produktumok tervezése 

és kivitelezése a feladattervnek 

megfelelően 

12. hét egyéni munka, kiscsoportos 

munka, csoportmunka 

a projektzáró rendezvény 

lebonyolítása a forgatókönyvnek 

megfelelően, a rajzkiállítás 

létrehozása 

13. hét közös csoportmunka, egyéni 

munka 

a projekt lezárása és értékelése 

(kérdőív és egyéni szóbeli 

beszámolók) 

 

A projekt során megvalósuló tevékenységek egy része a szervezéshez, míg más része a különböző 

aktív művészeti tevékenységekhez kapcsolódott úgymint például: fotózás, videókészítés, éneklés 

(szóló- és kamarakórus), zenehallgatás, hangszeres játék (szóló- és kamarazene), tánc, rajzolás és festés. 

A feladatterv két fő területre vonatkozott, minden esetben kijelölve az adott tevékenységekért felelős 

személy/személyek nevét. Az egyik terület a szervezési, a másik pedig a közreműködéshez kötődő 

feladatokat foglalta magában határidőkkel, illetve tartalmazta az egymásra épülő tevékenységek 

sorrendjét is, így jól átláthatóvá téve a három hónapos folyamatot. Az egyes feladatok személy(ek)hez 

rendelése közös konszenzus alapján történt, figyelembe véve azt, hogy a csoport minden tagja kapjon 

testhez álló, képességeihez mért feladatot, nagyban támaszkodva a hallgatók előzetes tudására (pl. 

táncos és/vagy hangszeres, énekes művészeti előképzettség). A szervezés tartalmazta például a 

Facebook csoport létrehozását főképp a folyamatos és gyors kapcsolattartás érdekében, a képi- és 

hanganyagok gyűjtését és rendszerezését, a plakátok, meghívók eljuttatását az érintettekhez, a 

dekorálásban, a kiállítás létrejöttében való segítségnyújtást, a próbarend kialakítását, a záróesemény 

technikai feltételeinek megbeszélését. A másik területen fő tevékenységek voltak: az énekes, 

hangszeres, táncos produkciókhoz (koreográfia) és a képzőművészeti alkotások megszületéséhez 
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kapcsolható művészeti aktivitások (festés, laminálás, kórusmappa és meghívó készítése stb.) a 

fotózástól a filmkészítésen keresztül, továbbá a projektzáró forgatókönyvének és műsorának 

szerkesztése. 

A megvalósítás fő helyszínei: könyvtár, az egyetem zöldövezetben lévő udvara, tanórai tantermek 

(zenei gyakorlók, rajzterem), próbatermek (kisebb szemináriumi termek), tanórán kívüli 

tevékenységekre alkalmas termek (pl.: tánc, öltözés), projektzáró rendezvény helyszíne (aula) voltak. 

A leglényegesebb technikai feltételek és eszközök pedig: fényképezőgép, kamera, hangszerek, 

kottatartók, laptop, világítás, mikrofon, erősítés, kották, fellépőruhák. 

 

3.1.3 Kivitelezés és lezárás  

A három hónapig tartó munka során az alábbi művészeti tevékenységekre került sor: 

- az előkészítő időszakban: Kodály Zoltán olvasógyakorlatok éneklése, lehetséges alternatív 

grafikai ábrázolásmódjuk megbeszélése és Kodály Zoltán kórusművek (pl.: Esti dal, 

Karácsonyi pásztortánc, Nagyszalontai köszöntő) meghallgatása és/vagy videófelvételen való 

megnézése, zenei élmények gyűjtése, 

- népdalok csoportos és egyéni éneklése Kodály Zoltán gyűjtéseiből, 

- a magyar kultúrát reprezentáló énekes gyermekjátékok közös játéka az egyetem udvarán, 

- a hangszeres előképzettséggel rendelkező hallgatók (pl.: furulya, klarinét) számára a népzenei 

anyag közös kiválasztása (pl.: Kodály gyűjtésű népdalok csokorban klarinéton, illetve 

többszólamú Kodály népdalfeldolgozások furulya kamaraegyüttesben), 

- Kodály kórusművek énekkari megszólaltatása (Karácsonyi pásztortánc, Rossz a Jézus 

kiscsizmája, A juhásznak), 

- néptáncösszeállítás (kb. 5-10 perces, bukovinai táncok), 

- képzőművészeti alkotások Kodály által gyűjtött népdalokra, Kodály kórusművekre  

(pl.: Madárka, madárka, A juhásznak, Árva vagyok, Zöld erdőben, Hegyi éjszakák I.), illetve 

Kodály Zoltán művészeti hitvallását tükröző idézetekre,  

- naptárkészítés a képzőművészeti alkotások felhasználásával, 

- kottatartó tervezése és készítése a záró programra, 

- dekorációk elkészítése, 

- videóanyag válogatása (aláfestésként), 

- a projekt tevékenységeinek folyamatos képi 

dokumentálása (fotózás), majd az események 

felfűzése egy záró videóra.7 

 

Természetesen a bevezető szakaszban felmerülő és 

felkínált tevékenységek közül voltak olyanok, melyek nem 

kerültek be a végső produktumok és produkciók közé (pl.: 

olvasógyakorlatok megjelenítése képzőművészeti 

technikákkal), de ezek száma elenyésző volt. 

A munka összegzésének és lezárásának fő eseménye a 

projektzáró rendezvény volt november végén, melynek 

meghívója az 1. számú ábrán latható.  

 

1. sz. ábra: A projektzáró esemény meghívója  

(hallgatói munka) 

                                                 

 

 

 

 
7 A projektről magyar nyelvű videóösszeállítás megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=EybFgmIJHLk , 

továbbá fotók láthatók itt: http://www.pk.ke.hu/kezdolap/hirek/479-kodaly-135-inspiraciok-es-interpretaciok 2021.08.10. 

https://www.youtube.com/watch?v=EybFgmIJHLk
http://www.pk.ke.hu/kezdolap/hirek/479-kodaly-135-inspiraciok-es-interpretaciok
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     A forgatókönyv megalkotásában sokféle tevékenységet kellett összehangolni, így a végső 

változat (természetesen) szinte csak néhány nappal az esemény előtt született meg (kivonatát lásd  

2. számú táblázat).  

 
2. sz. táblázat: A projektzáró esemény egyszerűsített forgatókönyve 

 

Program Zeneművek/tevékenységek Időtartam 

kb. 

Bevonulás, elhelyezkedés, közös ének Nagyszalontai köszöntő („Serkenj fel 

kegyes nép” egy szólamban, 3 

versszakkal, a végén „Mesterünk 

fejére” szöveggel) 

1 perc 

Bevezető, a közönség köszöntése, a projekt 

történetének rövid ismertetése, a következő két 

műsorszám és előadó felkonferálása 

 3 perc 

Kodály Zoltán által gyűjtött népdalok klarinéton Három népdal, kapcsolódó kivetítés 

háttérrel 

2, 5 perc 

Kodály Zoltán által gyűjtött népdalok - 

szólóének 

Három népdal, kapcsolódó kivetítés 

háttérrel 

3 perc 

A projekt során készült naptárak bemutatása 

(videóvetítéssel) 

kivetítés (népdalok listája és 

naptárképek színesben és nagyban) 

3-4 perc 

Furulya kamaracsoport előadása 

 

Madárka, madárka                               

Kodály: A juhásznak – két szólamban 

Úgy tetszik, hogy – először együtt, 

majd kánonban 

2-3 perc 

A néptánccsoport bemutatója Bukovinai táncok 5 perc 

Énekkarok fellépése – Kodály Zoltán 

kórusművek és egy karácsonyi dal 

 

Kodály Zoltán: A juhásznak  

Kodály Zoltán: Rossz a Jézus kis 

csizmája 

Karácsonyi dal –Evening Rise 

Kodály Zoltán: Karácsonyi 

pásztortánc  

4 perc 

A videóösszeállítás megtekintése a projektről A videó megtekintése 4 perc 

A záró népdal felkonferálása, a közönség 

bevonása az énekbe, egyben felhívni a 

figyelmüket, hogy a műsor befejeztével 

tekintsék meg a hallgatók munkáiból készült 

kiállítást. A program zárása. 

Esti dal („Erdő mellett estvéledtem”) 

közös éneklése 

3 perc 

 

Az esemény tervezésekor mindenképp szerettük volna, ha a változatos művészeti tevékenységek 

megfelelő keretet kapnak, a műsor gördülékenyen halad, nem túl hosszú (mivel a közönség számára 

nem volt ülőhely), illetve a publikum aktivizálásával annak sikerességét és élményszerűségét próbáltuk 

biztosítani. Így kerültek be a záróprogramba olyan magyar dallamok („Nagyszalontai köszöntő” a 

nyitáskor és „Esti dal” a záráskor), melyek kötődnek a szerző nevéhez és valószínűleg minden (magyar) 

résztvevő által ismertek, ugyanakkor képesek megteremteni a közös zenélés által az est kezdeti és lezáró 

hangulatát. A művészeti produkciók bemutatását változatos szövegekkel igyekeztünk átkötni, melyekbe 

mottóként egy-egy kodályi gondolatot illesztettünk. Az elkészült, laminált naptárak bemutatását egy 

rövid, játékos vetélkedővel kötöttük össze, melynek során a közönség feladata volt kitalálni, hogy az 

adott alkotás melyik népdalhoz kapcsolódva jöhetett létre. Az alkotásokból a koncert végén minden 

résztvevő kapott emlékképpen egyet (lásd 2.3.számú ábra). A résztvevők összlétszáma elérte a hatvan 

főt, mivel az eseményre szerveződött kórusba az egyetem dolgozói közül is többen csatlakoztak. A 

rendezvény felemelő pillanata volt a zárásként egyszólamban felhangzó magyar népdal közös éneklése. 
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2. sz. ábra: Ajándéknaptárak (hallgatói munka) 

 

 

3. sz. ábra: A kottatartó mappa mintája és ajándéknaptár (hallgatói munka) 

 

3.1.4 Az értékelés formája és eredményei 

A projekt hallgatói értékelése nyitott és zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívvel történt. A hallgatók 

véleményét kértem megkezdett mondatok befejezésével, állítások érvényességének, erősségének 

Likert- skálán való jelölésével és két kifejtendő kérdés során egyéni véleményük további 

megfogalmazásával és javaslataik leírásával. Az értékelőlapok kitöltésére papír alapon, a projektzáró 

eseményt követő „teadélutánon” került sor, ahol az írásbeli véleménynyilvánítást kötetlen beszélgetés 

követte egyrészt a munka tapasztalatainak megosztásával kapcsolatban, másrészt az élmények és 

tapasztalatok átbeszélésére is lehetőséget adva. Ekkor merült fel az az igény a hallgatók részéről, hogy 

további zenei stúdiumok során is szívesen dolgoznának hasonló módon. 

Az értékelőlapot összesen 24 hallgató töltötte ki. Az értékelés a felvetések sorrendiségében az alábbi 

eredményeket tükrözte a kiegészítendő mondatokra vonatkoztatva, kategorizálva mutatva az egyes 

véleményeket:  

„A projekt eredményes volt számomra, mert …” kezdetű nyitott mondat esetében az alábbi 

válaszokat adták a résztvevők (e kérdéskörben a válaszok gyakoriságát tekintve következnek az egyes 

kategóriák): 

1. kategória: egyéni élmények a művészeti tevékenységekben pl.: „újra néptáncolhattam”, „sok 

művészeti élményt szereztem, melyet átadhattam a közönségnek is”, „aktívan vehettem részt 

művészeti feladatokban”, „alkothattam, művészeti élményekkel gazdagodtam”, „kiélhettem a 

kreativitásomat, fejlesztettem a közös munkához szükséges készségeimet”, „rengeteg élménnyel 

gazdagodtam, jól éreztem magam közben”, „sokan kipróbálhatták magukat a komfortzónájukon 

kívül”, „kamatoztattam a meglévő művészeti tudásomat”, „több területen is kipróbálhattam 

magam”. 

2. kategória: a munkaformára utaló vélemények pl.: „jobban összehozta a csapatot”, „a csoport 

együttműködött”, „megmutathattuk másoknak, mit tanulhattunk egymástól”, „mindenki megismerte 
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a másik tehetségét”, „a szemem láttára állt össze sok kicsi munka egy nagy egésszé”, „együtt 

tudtunk dolgozni a csoporttal”, „száraz tanulás helyett élményszerűen tanultunk”, „a szerzett 

tapasztalatokat pályám során tudom majd hasznosítani”. 

3. kategória (az előzőhöz képest azonos gyakorisággal): pozitív visszajelzések, siker érzékelése 

pl.: „mindenkitől pozitív visszajelzést kaptunk”, „sok dicséretben részesültem”, „sikerült élményt 

nyújtanunk”, „sok pozitív visszajelzést kaptunk”, „láttam a résztvevők arcán, hogy élvezik a 

műsort”, „sikerült megvalósítanunk azt, amit elterveztünk”, „teljesítettük, amit elterveztünk”, 

„teljesítettük a kitűzött célokat”. 

4. kategória: egyéni élmények az ismeretszerzésben pl.: „sok ismeretet szereztem, melyet 

átadhattam a közönségnek is”, „megfigyelhettem, hogyan kell egy projektet készíteni”, „sok dalt és 

néphagyományt ismertünk meg”, „megismerkedtem népdalokkal és néptáncokkal”. 

     „A projekt hozzájárult ahhoz, hogy…” kezdetű nyitott mondat esetében a válaszok kategóriái az 

alábbi megoszlást mutatják (ebben az esetben a vélemények gyakorisága szinte mindegyik kategóriában 

azonos, jelentős eltérést nem mutat):  

1. kategória: ismeretek szerzése pl.: „megismerkedjek Kodály zenepedagógiájával”, 

„megismerkedhessek Kodály gyűjtötte népdalokkal”, „megismerhessük Kodály művészetét 

változatos tevékenységformákon keresztül”, „új ismereteket szerezzek”, „több ismeretet szerezzek 

Kodály Zoltánról”, „sok néphagyományt ismerjek meg”, „megismerjük Kodály munkásságát és a 

néphagyományokat”.  

2. kategória: közösségfejlesztés pl.: „összekovácsolja a csapatot”, „jobban megismerjük 

egymást a közös munka során”, jobban tudjunk együttműködni”, „többet dolgozzak együtt a 

társaimmal”, „megtanuljak csoportban dolgozni”, „a csoport jobban összekovácsolódjon”,  

3.  kategória: egyéni képességek fejlődése pl.: „új dolgokban is kipróbálhassam magam (pl.: 

néptánc)”, „több területen bemutathassam a tudásom”, „a színesebb egyéniségek a jó hangulatú 

órákon megmutathassák, miben jók”, „megtanultam pontosan, átgondoltan dolgozni és tervezni”, 

„hozzájárult, hogy az egyetem dolgozói és hallgatói megismerjék a diákok tehetségét” (több említés) 

4. kategória: érték-átadás és teremtés pl.: „méltó módon megemlékezzünk Kodály születésének 

évfordulójáról”, „megosszuk az ének, a zene, a tánc fontosságát a publikummal”, „értékeket és 

rengeteg élményt szerezzek”, „összegyűljenek a zeneszerető emberek”, „megtaláljuk azt a művészeti 

területet, amely közel áll hozzánk, ezáltal közösen szépet alkothassunk”. 

    

„A legjobban az tetszett, hogy…” kezdetű nyitott mondat esetében a válaszok a következő 

kategóriákban összegezhetők (e kérdéskörben szintén a válaszok gyakoriságát tekintve következnek az 

egyes kategóriák): 

1. kategória: közösségfejlesztés pl.: „jól ment a közös munka”, „milyen jól együtt tudtunk 

dolgozni egymással és a többi résztvevővel”, „mindenki részt vett benne”, „együtt dolgozhattam 

sokakkal”, „együtt dolgoztunk” (több említés), „mindenki részt vett benne és látszott a munkája”, 

„mindenki részt vett benne, mindenkinek volt feladata, megtaláltuk, ki miben jó”, „minden órán 

lelkiismeretesen, egy csapatként dolgoztunk”, „mindenki hozzátett egy kicsit magából”, „a közös 

munka során mindenki szívét-lelkét beleadta”, „sokat nevettünk, bohóckodtunk, eltereltük a 

gondolatainkat”, „rájöttünk, hogy közösen nagy dolgokra vagyunk képesek” 

2. kategória: a munka eredményessége, sikere pl.: „a közönség tényleg élvezte a produkciónkat”, 

„egy fergeteges napot zártunk”, „sok elismerést kaptunk”, „milyen jó lett a végeredmény”, „nagyon 

sokan eljöttek a záró eseményre”, „kedvenc dalom énekelhettem”, „sok jó dalt tanultunk”, „videón 

is bemutatták a munkánkat” 

3. kategória: a projekt formával kapcsolatos kijelentések: „a projekt színes volt és sokrétű”, 

„kreatív módon készítettük el a projekt elemeit”, „többféle területen dolgoztunk (tánc, ének, 

hangszer, rajz)”, „mindenki a számára legkézenfekvőbb területen mutathatta meg a tehetségét”, 

„mindenki maga választotta meg, hogy a projekt mely részében szeretne részt venni” (több említés), 

„mindenki megmutatta, miben jó”, „a félév végén nem kell vizsgázni” 

     

A következő kérdéscsoport során a hallgatók 13 állítás esetében nyilatkoztak arról, hogy számukra 

az adott állítások milyen mértékben jelentősek. Ezt minden állításnál egy Likert-skála szerint kértem 

megjelölni, ahol az egyes fokozat az „egyáltalán nem jelentős”, míg a hatos fokozat a „nagyon 
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jelentős” fokozatot képviselte. Az általam megfogalmazott kijelentések a projekt céljaiban leírtakkal 

összhangban kerültek megfogalmazásra. 

 

Az állítások az alábbiak voltak: 

1. A hivatásom során hasznosítani tudom majd a projekt során tapasztaltakat. 

2. Ismereteket szereztem a magyar néphagyományokról. 

3. Ismereteket szereztem Kodály Zoltánról. 

4. Megbecsültem társaim munkáját. 

5. Sikerült jól együtt működnöm a közösséggel. 

6. Megmutathattam, hogy miben vagyok a legjobb. 

7. Olyan tevékenységeket végezhettem, amelyeket szeretek. 

8. Kipróbálhattam magam olyan tevékenységekben, amelyeket még nem csináltam. 

9. Jó hangulatban teltek az órák és a felkészülés. 

10. Jól éreztem magam a projekt tervezése, szervezése és lebonyolítása során. 

11. A projekt még jobban összekovácsolta a közösségünket. 

12. Többet dolgoztam a félév során, mint eddig. 

13.Nagyobb örömmel tanultam a félév során, mint eddig. 

 
3. számú táblázat: Az egyes kijelentések jelentőségének foka a hallgatók megítélése alapján (N=24, az utolsó 

három oszlopban vastagon, döntve kiemelve a három legmagasabb gyakoriság értéke)  

 
Az állítás sorszáma A jelentőség mértéke 

- 1 2 3 4 5 6 

1. - - 2 2 8 12 

2. - - - 4 12 8 

3. - - 1 2 10 11 

4. - - - 1 2 21 

5. - - 1 4 7 12 

6. - 1 2 3 4 14 

7. - - - 2 6 16 

8. - 1 2 8 5 8 

9. - - - 1 4 19 

10. - - - 1 7 16 

11. - 1 - 3 6 14 

12. - - 1 6 9 8 

13. - 1 1 5 4 13 

összes jelölés - 4 10 42 84 172 

 
Az írásbeli hallgatói visszajelzések alapján a 3. számú táblázat adatait alapul véve az alábbi 

megállapítások tehetők: 

     A hat fokozatból a megkérdezettek a legmagasabb fokozatot alkalmazták legnagyobb gyakorisággal, 

majd ezt az ötödik és a negyedi fokozat követi szinte felezve az előző mértéket. Arányait tekintve jelentős 

különbséggel következik a három alsó fokozat, melyek esetében: a 13 állítás közül a hallgatók egyet sem 

jelöltek a legalacsonyabb fokozattal, a kettes fokozatot is összesen egy megkérdezett használta négy 

kijelentésnél (6.8.9.13.). A hármas fokozat használata összesen 10 alkalommal fordult elő, hét kijelentésnél 

(1.3.5.6.8.12.13). 

     A felső három fokozatnál jobban észrevehetők a hangsúlyok és a különbségek az egyes 

véleményeknél, így árnyaltabb kép rajzolódik ki. A négyes fokozat esetében a legnagyobb jelentőséget 
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gyakoriságát tekintve a hallgatók a 8. állításnak tulajdonítottak8 (nyolc jelölés), majd ezt a 12. állítás követi 

hat jelöléssel9, a 13. állítás10 öt jelöléssel, a 2. és az 5. állítás négy jelöléssel, a 6. és a 11. állítás három 

jelöléssel, a 3. állítás két jelöléssel, végül a 4.9.10. állítás egy-egy jelöléssel. Az ötös fokozatot a hallgatók 

nagy gyakorisággal alkalmazták véleményük kifejezésében. A legtöbb alkalommal a 2.11 (12 alkalom), a 3.12 

(tíz alkalom) és a 12.13 (nyolc alkalom) kijelentésnél használták, míg ötnél több említést kapott az 1., az 5., 

a 10., a 7. és a 11. kijelentés. A legnagyobb gyakorisággal jelölt hatos fokozatnál a legtöbb jelölést a 4. 

állítás14 (21 jelölés), majd a 9. állítás15 (19 említés) kapta. Tíznél magasabb jelölést kapott a 7. és a 10. (16 

jelölés), a 6. és a 11. (14 jelölés), a 13. (13 jelölés), az 5. és a 3. (12, illetve 11 jelölés), míg a legkisebb 

mértékű jelölés ebben a kategóriában a 2. és a 12. állításhoz (8-8 jelölés) kapcsolódott. 

A 13 kijelentés közül a legjelentősebbnek vélt állítások sorrendje a következő (hatos fokozat): 

1. Megbecsültem társaim munkáját. 

2. Jó hangulatban teltek az órák és a felkészülés. 

3. Jól éreztem magam a projekt tervezése, szervezése és lebonyolítása során. 

4. Olyan tevékenységeket végezhettem, amelyeket szeretek. 

Az ötös fokozatnál: 

1. Ismereteket szereztem a magyar néphagyományokról. 

2. Ismereteket szereztem Kodály Zoltánról. 

3. Többet dolgoztam a félév során, mint eddig. 

A négyes fokozatnál: 

1. Kipróbálhattam magam olyan tevékenységekben, amelyeket még nem csináltam. 

2. Többet dolgoztam a félév során, mint eddig. 

3. Nagyobb örömmel tanultam a félév során, mint eddig. 

 

A kérdőív utolsó két kérdése során a hallgatók egyéni képességeinek fejlődésére, illetve a projekttel 

kapcsolatos javaslataik megfogalmazására vonatkozott. 

A hallgatói válaszokban az első felvetéssel kapcsolatban a következő kategóriák jelentek meg, az 

említések gyakoriságának megfelelően, csökkenő sorrendben (4. sz. táblázat): 

 
4. számú táblázat: A hallgatók véleményének megoszlása és kategóriái a „Véleménye szerint mely képességei 

fejlődtek leginkább a projekt során?” kérdésre 

 
Kategória megnevezése Említések száma 

együttműködési készség, csoportmunka 11 

szervezőkészség, feladatmegosztás 10 

zenei készségek fejlődése 10 

rajzképességek fejlődése 6 

kreativitás fejlődése 5 

képzelet fejlődése 2 

bátorság 1 

előadókészség 1 

segítőkészség 1 

új technikák ellesése 1 

zene iránti tisztelet és szeretet 1 

 

                                                 

 

 

 

 
8 „Kipróbálhattam magam olyan tevékenységekben, amelyeket még nem csináltam.” 
9 „Többet dolgoztam a félév során, mint eddig.” 
10 „Nagyobb örömmel tanultam a félév során, mint eddig.” 
11 „Ismereteket szereztem a magyar néphagyományokról.” 
12 „Ismereteket szereztem Kodály Zoltánról.” 
13 „Többet dolgoztam a félév során, mint eddig.” 
14 „Megbecsültem társaim munkáját.” 
15 „Jó hangulatban teltek az órák és a felkészülés.” 
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A javaslatok esetében a hallgatók többsége azt hangsúlyozta, hogy a „projekt úgy volt jó, ahogy ki 

lett találva” (11 említés) vagy nem írt véleményt ehhez a ponthoz (4 fő). Összesen hét esetben 

fogalmazódtak meg konkrét javaslatok, melyek egy része a zárórendezvényre vonatkozott (pl.: „szebb 

környezetben előadni”, „több helyszíni próba”, „több néző, hirdetés”), míg másik része a „még 

hatékonyabb egymás közötti kommunikációt” és a „folyamatosabb ellenőrzést” hiányolta. Ezzel 

egyrészt rámutatva azokra a nehézségekre, melyek adódhattak az adott környezetben és a meglévő 

feltételek között. 

Az eredmények tehát tükrözik a projekt céljaként leírtakat, alátámasztva a módszer hatékonyságát a 

művészeti területeken. A legjelentősebbnek jelölt állítások részint a közösség és a hallgatói 

kompetenciák fejlődését, az élményközpontúság megvalósulását, részint a magyar nemzeti kulturális 

örökség átörökítésének sikerességét támasztották alá. A nyitott mondatokra adott válaszokból 

kirajzolódik, hogy a résztvevők lényegesnek tartották továbbá, hogy a projekt során megmutathatták, 

miben a legjobbak, csapatban, társaikkal együttműködve, jó hangulatú légkörben dolgozhattak, 

aktívabban tevékenykedhettek, mint más kurzusokon. Ezen kívül kiemelték a projekt szerepét 

közösségük megismerésében, aktív formálásában és egyéni képességeik fejlődésében. 

 

4. Összefoglalás 

A bemutatott projekt egy aktuális téma rendhagyó feldolgozása köré szerveződött, a hallgatók 

leendő hivatásához és a magyar kulturális örökséghez szervesen kapcsolható komplex művészeti 

aktivitásokkal, melyek létrejötte a hagyományos munkakereteket felbontva, három hónapos 

időtartamban, műhelymunkákban formálódott, majd egy projektzáró rendezvényen összegződött és 

nyert bemutatást a tágabb közösség számára. A művészeti produktumok kialakításában nappali 

tanrendű óvodapedagógus hallgatók és művészeti oktatóik vettek részt. A résztvevők száma a 

projektzáró rendezvényen kiegészült az erre az alkalomra létrejövő, egyetemi dolgozókat is magában 

foglaló kórussal. A projekt minden elemének kidolgozása a résztvevők konszenzusán és kreativitásán 

alapult, az oktatók elsősorban szakmai tanácsokat nyújtottak, az ötletek gazdagítására és a feltételek 

minél optimálisabb megteremtésére törekedve. Az aktív zenei tevékenységek szóló- és kóruséneklést, 

szólóhangszeres és kamarazenei produkciókat, táncbemutatót foglaltak magukban a kodályi életműre 

alapozottan, míg a képzőművészet területén Kodály kórusművekre született hallgatói alkotások (képek 

és naptár) kiállítására került sor. A projektzáró közönsége naptárral és a közös záró népdal (Esti dal) 

felemelő együttes éneklésével indult haza. A közös munka hallgatói értékelése igazolta az ilyen jellegű 

tanulásszervezés és oktatási módszer létjogosultságát és sikerességét a felsőoktatásban. Olyannyira, 

hogy e csoport a következő félév Zeneirodalom című tárgyát a „MindenKor Zene” projekt 

megszervezésével teljesítette szintén nagy sikerrel és sok élménnyel gazdagítva a hallgatóságot és a 

résztvevőket – alátámasztva a hasonló típusú kezdeményezések előtérbe helyezésének fontosságát a 

hallgatók művészeti nevelésében és későbbi pedagógusi munkájukban. 
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“THE PAST LIVING WITH US” - THE HUNGARIAN CULTURAL HERITAGE IN A 

COMPLEX ART PROJECT 

 
Summary 

The Hungarian national culture and the principles of Kodály’s music pedagogy play an indispensable 

role in teacher training.  In primary education, the project-based approach as a pedagogical method is 

getting widespread, but in higher education this form of knowledge transfer is still uncommon. The 

presented project was organized around the anniversary of Kodály’s birth, with complex artistic 

activities, which were created over a three-month period in workshops. Students and their art teachers 

participated in the creation of the artworks. Elaboration of all elements of the project was based on the 

consensus and creativity of the participants. Music activities included singing, instrumental productions, 

and dance performances based on Kodály's oeuvre and Our national traditions, while in the field of fine 

arts students’ works inspired by Kodály choir works were exhibited. The student evaluation of the 

project was carried out using a questionnaire. 

 

Keywords: teacher education, music education, art project, cultural heritage, Zoltán Kodály 
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Összefoglaló  

A magyarországi nemzeti parkok legfontosabb feladata a tudományos, oktatási és szabadidős 

tevékenységek mellett a természeti értékek és az ökológiai egységesség védelme a jelen és a jövő 

generáció számára. A nemzeti parkok oktatási tevékenységében a környezeti nevelés óriási 

lehetőségeket hordoz magában, amely az adott nemzeti park természeti és környezeti adottságaitól 

függően valósul meg. A környezeti nevelés és a nemzeti parkok egyik alappillére a környezetvédelem 

és a természetvédelem fogalmi jegyeinek ismerete. Jelen tanulmány egyik célja, hogy összegyűjtse a 

hazai nemzeti parkok mint természeti örökségünk környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységeit. 

Másrészt, hogy a természetvédelem és a környezetvédelem tartalmi jegyeivel kapcsolatos vizsgálat 

eredményeit bemutassa. 

 
Kulcsszavak: nemzeti park, környezeti nevelés, természetvédelem, környezetvédelem 

 

 

1. A nemzeti parkokról áltatlában  

Az emberiség az elmúlt évszázadokban oly mértéktelenül, meggondolatlanul pusztította a természeti 

környezetét, hogy egyre sürgetőbbé vált földünk egy-egy különleges, ősi természeti állapotának eredeti 

formában történő megőrzése. Ezek a különleges természeti értékű elkerített területek éppúgy szolgálják 

az egyre városiasodó ember szellemi-testi kikapcsolódást, mint az ismeretszerzést vagy az oktatást és a 

tudományos kutatást. A nemzeti parkok feladata ennél sokkal összetettebb. A NPI (nemzetipark-

igazgatóságok) 24 pontban foglalja össze az alaptevékenységek körét 

(http://magyarnemzetiparkok.hu/a-npi-feladatai/). A teljesség igénye nélkül néhány a sok közül: a 

természeti értékek és természetvédelmi területek kezelése, vagyonkezelés, élőhelyek kialakítása, 

fenntartása és javítása, a különlegesen veszélyeztetett természeti értékek védelme, Natura 2000 

területek fenntartási tervének elkészítése. 

A nemzeti parkok a legmagasabb szintű természetvédelmi területeknek minősülnek. A világon 

elsőként már több mint 150 évvel ezelőtt tettek államilag védetté területet az Amerikai Egyesült 

Államokban. Ennek folytatásaként 1872-ben létrehozták az első nemzeti parkot (Yellowstone  

Nemzeti Park). 

Európában az 1900-as évek elején (1909.) kilenc nemzeti park nyitotta meg kapuit Svédországban, 

ezek voltak a kontinens első nemzeti parkjai. Mára a világ 141 országában 250 nemzeti park működik. 

A védetté nyilvánítások a századfordulótól a hetvenes évekig lassan, de többé-kevésbé emelkedő 

ütemben folytak, majd felgyorsultak. A védett területek kiterjedése az utóbbi negyedszázadban 

megháromszorozódott. Közben számos természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezet alakult, 

az államok sok egyezményt alkottak és írtak alá, rendezvények tömegét szervezték meg és számtalan 

természetvédelmi kiadványt adtak ki. 
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2. A hazai nemzeti parkok létrejötte és jellemzői 

Magyarország nemzeti parkjainak létrejöttét a következő fontos események előzték meg.  

Az 1971-ben induló Man and Biosphere (MAB), azaz Ember és bioszféra című kutatási program 

célul tűzte ki, hogy a Föld területén ún. bioszféra-rezervátumokat jelöljenek ki, melyek létesítésének fő 

célja a Föld nagy ökoszisztéma típusait reprezentáló, kiemelkedően értékes területek védelme, a rajtuk 

tapasztalható emberi és természetes folyamatok megfigyelése volt. 

A programot 1972. június 5-én, a Stockholmban tartott, Ember és bioszféra címet viselő ENSZ 

környezetvédelmi világkonferencián szentesítették a résztvevő országok. A program fontos hazai 

vonatkozása, hogy Udvardy Miklós professzor, a sacramentói egyetem tanára, neves ornitológust és 

biogeográfus készítette el a program térképi alapjainak szerkesztését. Csapata először elkészítette 

Földünk szárazföldi területeit ún. biogeográfiai birodalmakra osztó térképét, majd ezt tovább bontották 

biogeográfiai tartományokra (biogeographical provinces). Számunkra a térkép érdekessége, hogy a 

Kárpát-medencét önálló tartományként jelöli. Ez lett a Pannóniai Biogeográfiai Tartomány (Pannonian 

Biogeoraphical Province). 

A régió fontos jellemzője, hogy a medencét körül ölelő hegyek védett fekvést biztosítanak a helyi 

biológiai sokféleségnek. Másrészt a nyugat felől érkező nedves légtömegeket, valamint a szomszédos 

Kárpátokból és Alpokból érkező hűvösebb levegőt a mediterránum felől beáramló száraz, meleg szelek 

mérséklik. Az összetett időjárási viszonyok eredményeként a pannon régió vegetációjának szerkezete 

mozaikszerű, a többi biogeográfiai régióban található klasszikusabb, zónás elrendezésű helyett. Ezen 

kívül, ha a sztyepp vagy az erdőssztyepp zónában keletről nyugat felé haladunk, a Kárpátok 

medencéjében találjuk meg utoljára az egyébként Ázsiára jellemző élőhelyeket és fajokat. Tehát 

mindezek után Magyarország feladata a program keretein belül, a pannon tartomány jellegzetes, 

többségében ázsiai flóra és fauna elemeinek fenntartása az utókor számára a kijelölt bioszféra 

rezervátumokban. Jelenleg hat ilyen van, a Hortobágyi Bioszféra Rezervátum, a Kiskunsági Bioszféra 

Rezervátum, az Aggteleki Bioszféra Rezervátum, a Pilisi Bioszféra Rezervátum, a Fertő-tavi Bioszféra 

Rezervátum és a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum. Jelenleg 10 nemzeti park öleli fel hazánk 

védett természeti területeit. 

 

2.1. Hortobágyi Nemzeti Park 

A stockholmi konferencia után egy évvel, a Yellowstone Nemzeti Park megalakulása után pedig 

éppen száz évvel – 1973. január 1-jén – hozta létre az Országos Természetvédelmi Hivatal hazánk első 

nemzeti parkjaként a 80135 hektár nagyságú Hortobágyi Nemzeti Parkot. A legnagyobb kiterjedésű 

nemzeti parkunk létrehozásához egy, a többek között Konrad Lorenz által támogatott nemzetközi 

összefogás is hozzájárult. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez – a nemzeti 

parki törzsterületén kívül – további 4 tájvédelmi körzet is hozzátartozik, s 3 megyényi működési 

területén 6 tájegységi körzetre osztva látja el természetvédelmi feladatait. A Hortobágyi Nemzeti Park, 

ma Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű füves pusztája (sztyepp). 

 

 
 

1. kép: Jellegzetes kép a Hortobágyon 
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2.2. Kiskunsági Nemzeti Park  

1975-ben az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna-Tisza közén a Kiskunsági Nemzeti 

Park. Az alapításkor 6 nemzeti parki terület mára kilenc egységből áll. Kiterjedése 50523 hektár. A 

Kiskunsági Nemzeti Park célja a Duna-Tisza köze jellegzetes arculatának, a táj természeti értékeinek, 

földtani képződményeinek, vizeinek megőrzése, ezen értékek tudományos kutatása és oktatási, 

ismeretterjesztési célú bemutatása. A Kiskunsági Nemzeti Park számtalan – Ázsiára is jellemző – 

kisebb-nagyobb ökoszisztéma mozaikos rendszere. Pl.: löszpusztai, homokpusztai, szikes pusztai 

elemekkel, szikes tavakkal, édes és sós mocsarakkal, turjánokkal. 

 

 
 

2. kép: Jellegzetes szikes puszta 

 

2.3. Bükki Nemzeti Park 

Bükki Nemzeti Park A Bükk hegység belső területeit 1977. január 1-én nyilvánították nemzeti 

parkká. A Bükki Nemzeti Park a hegységnek központi, nagyrészt erdős területét foglalja magába. 

 

 
 

3. kép: Bükk-fennsíki táj 

 

2.4. Aggteleki Nemzeti Park  

Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet hangsúlyozottan a földtani természeti értékek, a 

felszíni formák és a felszín alatt húzódó barlangok megóvására hoztak létre Észak-Magyarország 

karsztvidékén – a hajdani Gömör-Tornai-karszt részeként – a Sajó- és a Hernád folyó között 1985-ben. 

Az Aggteleki Nemzeti Park jellegzetessége, felszíni és felszín alatti – a mérsékelt égövi 

karsztterületekre jellemző – formációk végtelen gazdag tárháza. Ehhez a karsztfelszínhez egy egyedi – 

a mérsékelt égövre egyébként nem jellemző – élővilág kapcsolódik, melynek éppúgy vannak mediterrán 

illetve nordikus elemei.  
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4. kép: Jellegzetes cseppkőképződmények 

 

2.5. Fertő-Hanság Nemzeti Park  

A Fertő-Hanság Nemzeti Park teljes területe 23731 hektár, amelynek Fertő táji része 1977-től 

tájvédelmi körzet, 1979-től az UNESCO Bioszféra Rezervátum hálózatának tagja, 1989 óta pedig – 

mint jelentős vizes élőhely –, az ún. Ramsari-területek között is szerepel, 1991-ben nyerte el a nemzeti 

park rangot. A Fertő vidéke éghajlati övezetek, növény- és állatföldrajzi határok találkozási helye. Ezek 

az Európában egyedülálló adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek sokszínűsége határozzák 

meg e táj arculatát. Különlegessége az Európában ritkaság számba menő ún. sekély tó, amely inkább 

Ázsiára jellemző.  

 

 
 

5. kép: Fertő-tó 

 

2.6. Duna-Dráva Nemzeti Park  

A Duna-Dráva Nemzeti Park (1996) a két névadó folyó mentén, közel 50 ezer hektár területen 

húzódik. A folyókat övező tájak képét a víz munkája alakította ki. Az ártéri területeken rendkívül 

változatos élőhelyek találhatóak, sok védett és ritka növény- és állatfajjal. A Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területe a két nagy folyón kívül egész Dél-Dunántúlra kiterjed, magába foglalva 

öt tájvédelmi körzetet és 19 természetvédelmi területet. A nemzeti park legértékesebb tagja talán a Duna 

menti terület – Gemenc –, mely 180 km2 -es nagyságával, méltán képviseli a hajdani nagykiterjedésű 

Alsó-Dunavölgyi árterület – a Sárköz – jellegzetes élővilágát. Ennek a nagykiterjedésű ártéri területnek 

egyes részei azonban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében vannak.  

 

 
 

6. kép: Gemenc jellegzetessége a gímszarvas 
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2.7. Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

 Az 1997-ben megalakult nemzeti park területe (57019 hektár) hat korábbi tájvédelmi körzetből 

tevődik össze. Életre hívásával megvalósult a magyar természetvédelem régi álma: a sokáig egymástól 

különálló védett területek összekapcsolásával létrejött a Balaton-felvidék összefüggő területére 

kiterjedő védett ökológiai rendszer. Szorosan kapcsolódik a Fertő-tavon kívüli második, és nagyobb 

sekély tavunkhoz, a Balatonhoz. A nemzeti park Balaton közeli területein számtalan helyen érezhető a 

nagy kiterjedésű vízfelület temperáló hatása, mely a mediterránhoz hasonló flórát és faunát eredményez. 

A Balaton-felvidéki vulkánok régiója pedig mind geológiailag, mind pedig élőviláguk szempontjából 

európai kuriózumot képvisel.  

 

 
 

7. kép: Jellegzetes balaton-felvidéki táj 

 

2.8 Duna-Ipoly Nemzeti Park  

Hazánk sorrendben kilencedikként megalapított (1997) nemzeti parkja talán az egyik 

legváltozatosabb valamennyi között. Egyedülálló sokszínűségében négy tájegységünk, a Pilis– 

Visegrádi-hegység, a Börzsöny hegység, az Ipoly-völgy, valamint az Alföld Duna menti darabkája 

ötvöződik harmonikus egységgé.  

 

 
 

8. kép: A Kárpát-medence jellegzetes endemikus faja a Pilisi len (Linum dolomiticum) 

 

2.9. Körös-Maros Nemzeti Park  

Az országban elsők között nyilvánították védetté a Dél-Tiszántúl legkiemelkedőbb természeti 

értékeit – például az erdélyi héricset, a túzokot, vagy a védett területek közül a Kardoskúti Fehér-tavat. 

Szinte ezzel egy időben, már a 70-es években felvetődött egy Körösvidéki Nemzeti Park gondolata, de 

csak 1994 májusában állt fel szarvasi székhellyel, a Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi 

Igazgatóság. Az ezt követő másfél év munkájának eredményeként elkészült a Nemzeti Park 

megvalósítási koncepciója, amely alapján 1997. január 16-i időponttal megalakult az ország hetedik 

nemzeti parkjaként, a Körös-Maros Nemzeti Park.  
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9. kép: Az alföldi puszták jellegzetes madara a túzok (Otis tarda) 

 

2.10. Őrségi Nemzeti Park  

Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a 

honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj neve: Őrség. Az Őrség 

hazánk egyetlen olyan tájegysége, ahol a lakosság a honfoglalás óta folyamatosan egy helyben él. Az 

itt élő emberek évszázadok során alakították ki a táj arculatát apró parcellás gazdálkodásukkal, tájba 

simuló épületeikkel, mindezt harmóniában a természettel, megőrizve, fenntartva annak sokszínű 

változatosságát. E csodálatos táj természeti, kultúrtörténeti, néprajzi értékeinek megóvására az Őrségi 

Nemzeti Park ügyel, melyet 2002. március 1-jén hoztak létre hazánk tizedik nemzeti parkjaként.  MA 

 

 
 

10. kép: Jellegzetes táj  

 

3. A természet- és környezetvédelem fogalma 

A természetvédelem elsősorban természeti, tudományos, kulturális és esztétikai szempontból 

kiemelkedő jelentőségű természeti értékek védelmét, megőrzését, meghatározott célú fenntartását és 

bemutatását célzó társadalmi tevékenység. Ez a szűken értelmezett tartalomra és feladatra irányuló 

fogalom. A természetvédelem tágabb értelmezése kiterjed a természet egészére, az ember környezetére. 

A természetvédelem nagyon összetett hatósági, tudományos, gazdasági, műszaki, kulturális és egyéb 

tevékenység és nem szűkíthető le csupán a ritkaságok megóvására. A természetvédelem tárgyát képező 

objektumok nagyon sokfélék lehetnek: földtani képződmények; növényfajok, állatfajok, amelyek 

tudományos szempontból ritkaságok vagy különlegesek vagy, amelyeket a kipusztulás fenyeget; olyan 

területek, tájrészek, amelyek tájképi jellegzetességük vagy kedvező természeti tulajdonságaik miatt 

jelentősek. Ahhoz, hogy ez a társadalmi tevékenység sikeres legyen korszerű ökológiai ismeretekre és 

megfelelő ökológiai szemléletmódra van szükség a társadalom széles körében. 

Láng István megfogalmazása szerint: „A környezetvédelem olyan tudatos, szervezett, 

intézményesített emberi tevékenység, amelynek célja az ember, termelő tevékenységéből eredő káros 

hatások megelőzése és kiküszöbölése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradása 

érdekében” (Láng, 636, I. kötet). 

Mindkettő végső soron az emberiség túlélését célzó átgondolt stratégia, ahogyan Balogh János 

akadémikus egy beszélgetés folyamán megjegyezte: „az emberiség utolsó evolúciós megnyilvánulása!” 



 

514 

 

Melyek a leglényegesebb különbségek a két szakterület között? (a különbözőségeket a 

természetvédelem oldaláról vizsgálva).  

A természetvédelem mindig a természet egyes különleges természeti értékeinek védetté 

nyilvánításával (jogi védelem) teremti meg a védelmet. A környezetvédelem a környezeti elemeket 

(azok minőségét) eleve védeni kívánja. A természetvédelem (eltekintve az általános 

természetvédelemtől), mindig egyes területeket és egyes értékeket (fajokat, egyedeket, élőhelyeket, 

életközösségeket, geológiai objektumokat stb.) véd, míg a környezetvédelem valamennyit. A 

természetvédelem csupán a Földfelszín egy részének (bár mind növekvő mértékű részének, 1/5-nek, 

1/4-nek) védelmére terjed ki, míg a környezetvédelem a teljesre. A természetvédelmi tevékenységi kör 

közel egy évszázaddal korábban alakult ki, mint a környezetvédelmi, és intézményrendszere is így 

szerveződött (természetvédelem 1872., környezetvédelem 1972.). A természetvédelemben és a 

környezetvédelemben mások a védelem tárgyai (másra irányul a védelem). A természetvédelemben az 

egyes földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi és kultúrtörténeti értékekre, míg a 

környezetvédelemben a talajra, a vízre, a levegőre, a hulladék- és veszélyeshulladék-mentes 

környezetre, csendre, stb. A természetvédelem általában a még természetes (természetes, természet 

közeli, természetszerű) élőlény, életközösség, terület védelmére irányul, míg a környezetvédelem a 

művi környezetre is kiterjed. A természetvédelemben beigazolódott, hogy az általános, a mindent 

egyformán védeni szándékozó megóvás eredménytelen, míg a környezetvédelemben a szennyezés 

megszüntetése a teljes környezeti elem védelmét eredményezi. A két tevékenységi körben mások a 

védelem eszközei és módszerei. A természetvédelemben általában a jogi védelem, az őrzés, a 

korlátozások betartatása, a zavarás megszüntetése vezet célra, míg a környezetvédelemben a műszaki 

típusú beavatkozások (hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás, légszennyezés elleni filter, víztisztómű, stb.). 

Más a két szakterület jogrendszere. A természetvédelmet az 1996. évi VIII. törvény szabályozza, míg a 

környezetvédelmet az 1995. évi VIII. törvény. Mindezen eltérésekből megítélhető, hogy a 

környezetvédelmi tevékenység jóval szélesebb körű, általánosabb, sokrétűbb, komplexebb, mint a 

természetvédelem. Ez azonban semmiképpen nem jelentheti azt, hogy alacsonyabb rendű, kevésbé 

fontos, vagy elhanyagolhatóbb, csupán azt, hogy más. 

 

 

4. A vizsgálat célja és alkalmazott módszerek 

Vizsgálataink célja és ebből következően az alkalmazott módszerek két pontban fogalmazhatóak 

meg. 

Egyrészt kíváncsiak voltunk, hogy a hazai nemzeti parkokban milyen környezeti neveléssel 

kapcsolatos tevékenységek folynak. Mennyire használják ki a helyi környezeti adottságokat? Ehhez a 

nemzeti parkok megfelelő dokumentumait elemeztük, valamint a nemzeti parkok környezeti neveléssel, 

oktatással foglalkozó referenseitől tájékozódtunk.  

Másrészt célul tűztük ki, hogy van-e korreláció a nemzeti parkok tevékenységei és az oda látogató 

fiatalok természet- és környezetvédelem fogalmának tartalma között, mennyire vannak tisztában e két 

fogalommal. Befolyásolja-e a nemzeti parkok tevékenységei a látogatók természet- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmának kialakulását. Ehhez három kérdésből álló kérdőívet 

állítottunk össze, amelyet a látogatók töltöttek ki. A kérdőív három kérdésből állt, ezek a következők:  

1. Mi a természetvédelem? 

2. Miért van szükség természetvédelemre?  

3. Te mit védenél?  

 

A válaszadást három szempont alapján vizsgáltuk: 

1. Nem értékelhető a válasz. 

2. A természetvédelmet környezetvédelemként értelmezi a válaszadó. 

3. A válasz valamilyen módon kapcsolódik a természetvédelemhez. 

 

A vizsgálat időszaka: 2021. június eleje - augusztus közepe. A vizsgálatban minden nemzeti park 

látogatói a 10-18 éves korosztályból 20-30 fő vett részt, véletlen kiválasztással. 
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5. Eredmények 

 

5.1. A nemzeti parkok környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységeinek összehasonlítása 

A természetvédelmi törvényben foglaltak szerint is minden oktatási formában, valamennyi 

korosztály számára biztosítani kell a természetvédelmi ismeretek átadását. A természetvédelmi törvény, 

valamint az oktatásért és a környezetvédelemért felelős minisztériumok által közösen kialakított 

környezeti nevelési koncepció szellemében minden nemzeti park igazgatóság működési területén 

oktató-bemutató központot kell létesíteni és működtetni. Az ismeretterjesztéshez, oktatáshoz szükséges 

segédanyagokat (tudományos és népszerűsítő kiadványokat, filmeket stb.) kell készíteni. Lehetőséget 

kell biztosítani tanuló-, főiskolai- és egyetemi hallgatócsoportok foglalkoztatására, terepgyakorlataik 

lebonyolítására. Segíteni kell a társadalmi önszerveződések (civil szervezetek) munkáját, 

természetvédelmi táborok működését. „A társadalom minden tagja számára lehetővé kell tenni – az 

oktatási intézményeken belül és azon kívül is –, hogy kellő irányítással és felügyelet mellett megismerje 

Magyarország természeti értékeit és védett területeit, az élő és élettelen természeti rendszerek működési 

mechanizmusát, törvényszerűségeit.” (BNP 2021.07.28) 

Ezek ismeretében tekintsük át milyen oktatási munka folyik nemzeti parkjainkban. 

Általánosan jellemző a szakemberek által vezetett túrák a védett területek természeti és 

kultúrtörténeti értékeit bemutató tanösvényeken, bemutatóhelyeken, kiállítóhelyeken. Továbbá 

madármegfigyelés és gyűrűzés, ismerkedés a helyi növényekkel gyalogtúrán, néprajzi kalandozások, 

erdei iskolák működtetése. Mindezek maximálisan igazodnak a helyi környezeti adottságokhoz. 

Az ezektől eltérő oktatási tevékenységek nemzeti parkonként a következőként alakulnak. 

 

1.1 Hortobágyi Nemzeti Park: motorcsónaktúra (motorcsónakázás a Hortobágy folyón, a folyó 

élővilágának és egyes halászati eszközök megismerése mellett.) Kézműves nap: a 

Kézművesudvarban a gyermekek megismerhetik a Hortobágy környéki kézműves mesterek 

munkaeszközeit, termékeit, s egy-egy munkafolyamatba be is kapcsolódhatnak, foglalkozás 

keretében maguk is készíthetnek kézműves termékeket. Csillagászati bemutató: a Fecskeház Erdei 

Iskolában esti programként lehetőség van a csillagos éggel való ismerkedésre. 

1.2 Duna-Dráva Nemzeti Park: a Kölkeden fekvő Fehér Gólya Múzeumba látogatók a gólyák 

táplálkozási, fészkelési és vonulási szokásaival ismerkedhetnek meg, információt kaphatnak a 

világ gólyáiról és a gólyagyűrűzésről is.  

1.3 Duna-Ipoly Nemzeti Park: földalatti földrajz óra a Szemlő-hegyi-barlangban és a Mátyás-hegyi-

barlangban. Az ún. " csúszó-mászós" overallos barlangtúrákon a résztvevők a Pál-völgyi-

barlangrendszert eredeti állapotában tekinthetik meg barlangi szakvezetők segítségével. A 

földalatti földrajzórák kitűnően illeszthetők a földrajz tananyagba általános és középiskolai szinten 

is, másrészt remek tanulmányi kirándulásra nyújtanak lehetőséget. 

1.4 Körös – Maros Nemzeti Park: a Ködvirág Erdei Iskola és látogatóközpontban múzeum, őshonos 

háziállatokat és élő túzokokat bemutató helyszín található. Innen indul a puszta élővilágát bemutató 

tanösvény is, amely 1,5 km-en gyalogosan járható. A környező területek különböző élőhelyeit 

mutatják be a kerékpáros útvonalak. A minősített programok alsós és felsős korosztály számára 

készültek, a térség jellemző tájtípusait és élővilágát dolgozzák fel. Az alsó tagozatos program 4 

napos, a felső tagozatos 5 napos program együttes, mely a legtöbb esetben igényli a helyi 

szakemberek jelenlétét, irányítását. Egyéb, speciális témát dolgoz fel a 12 plusz modul, melyek 

közül szintén igény szerint válogathat az érdeklődő. 

 

5.2. A kérdőívezés értékelése 

A kérdőívezés elemzésénél különböző nemzeti parkok tevékenységeibe bekapcsolódó fiatalok, 

pontosabban a 10-18 éves korosztály válaszaira voltunk kíváncsiak.  

Az elemzésből kiderült, hogy a természetvédelem és a környezetvédelem fogalmak elég nagy 

mértékben összemosódnak a fiatalok gondolkodásában. Nem mutatkozott nagy különbség a két 

fogalom tartalmi összekeverése és a természetvédelem pontosabb értelmezése között.  

A grafikonról az is leolvasható, hogy a nemzeti parkok függvényében a jó és kevésbé jó válaszadói 

között sincs nagy különbség. A nem értékelhető válaszok 10-20% között mozogtak. 

 



 

516 

 

 
 

1. ábra: A természetvédelem és a környezetvédelem fogalmak értelmezése 

 

6. Összefoglalás 

A környezettudatosság egy összetett, több hatás által lassan kialakuló pozitív attitűd. Létrejöttében 

társadalmi és környezeti hatások egyaránt szerepet játszanak. A környezeti nevelés legfontosabb 

intézményei a közoktatási intézmények, de a nemzeti parkokban folyó környezeti nevelő munka is 

óriási hatással van a környezettudati szintek kialakulására. A nemzeti parkok elhivatott környezeti 

nevelői és gazdag, hatékony programjai kiváló tényezői a környezettudatos gondolkodás fejlesztésének. 

Viszont a természet-és környezetvédelem fogalmi rendszere elég nagy mértékben összemosódnak a 

gondolkodásban. A fiatal korosztály érdeklődése egyértelműen környezetü(n)k megóvása felé irányul, 

nem érettek még arra, hogy a jóval speciálisabb, összetett gondolkodást igénylő természetvédelmi 

kérdéseket átlássák. Ennek tükrében elmondható, hogy a környezet-és természetvédelem fogalmi 

rendszerének kialakítása terén vannak még bőven feladatok. 
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OUR NATIONAL PARKS AS THE MAIN ARENAS OF OUR NATURAL VALUES 

 

Summary 

The most important task of Hungarian national parks is to protect natural values and ecological unity 

for the present and future generations in addition to scientific, educational and leisure activities. In the 

educational activities of national parks the environmental education has enormous opportunities, which 

are realized depending on the natural and environmental conditions of the given national park. 

Knowledge of the conceptual features of environmental protection and nature conservation is one of the 

cornerstones of environmental education and national parks. One of the aims of the present study is to 

gather the activities of Hungarian national parks as our natural heritage related to environmental 

education. On the other hand, to present the results of a study on the content features of nature 

conservation and environmental protection. 

 

Keywords: national park, environmental education, nature conservation, environmental protection 
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Summary 

Éva Sándor is the unavoidable figure both in visual education and special education. She is a Special 

Education Teacher, visual art teacher, retired associate professor of the Faculty of Special Education of 

ELTE Barczi University, and creator of pedagogical art therapy. Éva Sándor's method of art therapy is 

a system consisting of pedagogical tools, the two main areas of which are: skill development and visual 

creative activity. The system itself consists of several factors that greatly influence a child’s behavior; 

the elements are intricately intertwined. In our lecture we deal with the intellectual heritage of Éva 

Sándor, from the point of view of teacher training, special pedagogue training, and especially with 

regard to teacher training. In addition to the theoretical questions, we also present specific examples 

and seek answers to the following questions. Which principles and elements of the complex program 

can be transferred to the framework of teacher training? How can art education be used in everyday 

school life? 

 

Keywords: art pedagogy, art as therapy, development with art, visual education, pedagogy 

 

 

1. Éva Sándor's intellectual heritage for visual education and teacher training 

Éva Sándor, Special Education Teacher, visual art teacher, retired associate professor of the Faculty 

of Special Education of ELTE Bárczi, creator of pedagogical art therapy, is the unavoidable figure in 

both visual education and special education. In our presentation, we focus on her intellectual heritage, 

from the point of view of teacher training, special education training, and especially teacher training. In 

addition to the theoretical questions, we also present specific examples and seek answers to the 

following questions. Which principles and elements of the complex program can be transferred to the 

framework of teacher training? How can art education be used in everyday school life? 

 

1.1. Éva Sándor 

The young Éva Sándor, who was about to choose a career, was really attracted to two fields: special 

education and the fine arts. ’In 1969, she graduated from the College of Special Education Teacher 

Training with the three available majors of the time: in addition to the two compulsory majors (“speech-

impaired, mentally handicapped”), she obtained a diploma in special education teaching for the 

’visually impaired’’ (Tamás, 2021, 80). She opted for special education, but in the course of her work, 

she soon realized that children were also thirsty for the arts and recognized the potential of the arts in 

working with young people. She saw the two most important possibilities in the treatment of behavioral 

problems and skill development. The enormous motivating power of art in education became clear to 

her, so as a next step, in 1973, she also obtained a primary school teacher's diploma in visual art at the 

Szeged Teacher Training College (Tamás, 2021, 80) (Sándor and Illés, 2021). 

mailto:sandor.katalin@barczi.elte.hu
mailto:anikoilles@mome.hu
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1. Éva Sándor (photo by Katalin Sándor) 

 

She has worked in public education for more than forty years. Meanwhile, as a special education 

teacher, she ’taught children classified as mildly mentally handicapped, children in preschool and 

preparatory classes, and then taught visual art in lower and upper grades. She wrote curricula, textbooks, 

textbook guides, and manuals independently and as a co-author, and she also worked as a public 

education expert. She developed the curriculum used for visual art instruction in auxiliary school 

education and training for each grade in 1980-1982.’ (Tamás, 2021, 80). Its role in public education is 

broad-spectrum and continues to this day. In parallel with her primary school work, at the age of 29, 

she became a lecturer at the Gusztáv Bárczi Special Education Teacher Training College, which later 

became the Gusztáv Bárczi Faculty of Special Education at ELTE. She has taught in higher education 

for almost forty years. At the beginning of this period, she wrote her first college paper on the teaching 

of visual art, entitled Teaching in the Auxiliary School, and then her first curriculum guide, in which 

we come across descriptions of freer teaching methods. She placed more and more emphasis on 

spontaneous painting as a method of students' free self-expression, and in the process often combined 

painting with music, helping participants to have their own experience. With the support of the college, 

she had the opportunity to maintain regular professional relationships with foreign specialists and 

professors for four years. She became acquainted with therapies of different approaches through 

personal experiences. On one occasion through participating in a therapeutic exercise she had such a 

profound experience that there was no doubt she would cast her vote quite clearly in favor of therapeutic 

work. Groups were then opened with colleagues and college students (who participated as helpers) for 

children living in foster care, with learning difficulties, learning disabilities, and severe emotional 

problems. They started working with them in a system they developed, which was later called a 

therapeutic system and is still considered the basis of therapy (Sándor and Illés, 2021).  

The work of Éva Sándor was influenced by foreign relationships such as, ’Karl-Heinz Menzen, 

Diane Waller, and Eva Mees-Christeller. An example from the work of Hungarian researchers that 

inspired her was the research of Mária Székácsné Vida on complex art education, including the special 

connecting role of movement (Székácsné Vida, 1980). In relation to the stress-relieving, experience-

processing effect of pictorial expression, Zsuzsa Gerő's children's drawing research gave impetus to 
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Eva Sandor’s work, who found a close relationship between the aesthetics of children's drawings and 

the emotional connections, and is demonstrated and analyzed during the elaborate mechanisms of the 

actual drawing process (Gerö, 1974/2003)’ (Tamás, 2021, 81). 

 

2. On the pedagogical therapy of fine arts 

Éva Sándor's method of art therapy is a system consisting of pedagogical tools, the two main areas 

of which are: skill development and visual creative activity. The tool of therapy is the activity itself, 

i.e., the creation, the effectiveness of which requires a protective space, the presence of a protective 

person, a therapeutic attitude, and the provision of external and internal conditions. The target person 

is mainly the SNI child (or atypically developing persons). An important factor is that every child is 

unique and each child works differently so that treatment in every case should be built on personal 

needs. The aim is to develop personality and abilities with the tools of artistic creative work, the essence 

of which is to help a learning process with pedagogical tools, during which a sense of security and 

expansion of the “realm of the psyche” develops, as a result of which the child’s creative abilities  

are activated.  

The system itself consists of several factors that greatly influence a child’s behavior; the elements 

are intricately intertwined. The most important features of the therapy: the first is that the work is done 

in a micro-group (about 7 children). The second is that sessions are built on rituals. This means that the 

children come in, greet them one by one, have a meal at the table (a small snack), talk, and then 

spontaneous creation (there is often individual development during spontaneous work because some 

children also need individual development which can be solved during this time). In each case, a 

conversation about the completed works is initiated with every child, so the child has the opportunity 

to formulate what they need to say orally, but they can also choose not to converse. Eventually, the 

session is concluded after saying goodbye to each child individually. All this is repeated regularly, the 

same thing happens every time. The third feature of therapy is the protective space. A space where 

children can feel safe is called a protective space because it is inclusive, good-natured, free from 

distractions for spontaneous creativity, and inspiring. The space is big enough where the child can paint 

a huge picture or even work on the floor, wall, or table with a very small tool of their choice. The whole 

environment is clean, calm, and aesthetic. The fourth is the protective person, the maternally accepting 

person (therapist). The child can actually do anything that is not dangerous to themselves or to the 

public, but internal boundaries must be established for the children to be able to do so. The point of the 

internal boundary is for the child not to want to do anything that interferes with the creative process or 

makes it impossible. This decision must be made by the child in this work. Not easy but it is an 

achievable goal! The fifth characteristic is the spontaneous creation itself and, for those who need it, 

individualized targeted development (Sándor, Illés, 2021).  

It is important to create an environment where the child's current needs are in mind and where this 

can help optimal personality development. The aim is to create an accepting and inclusive environment 

that has a positive effect on the personality development of the children and young people who go there. 

When the young person realizes that we trust them, they become able to create a liberated, joyful 

creation. It is essential for the young person to be addressed as an individual whether they are intact or 

disabled. If there is no confirmation, the self will retreat, sink into apathy, progress will stall. We could 

also say, “I am when they are addressed,” and if “I am,” then I can turn outward, then the outside world 

exists for me (Apostol, 2007).  

In therapeutic work, the flexibility of the process and of the protector (teacher) is very 

important.  One has to start from somewhere, one needs to be objective and one has to get somewhere. 

There is a need for constant analysis of the process within a proper system of operations. In case of 

difficulties, it is necessary to find a way to move forward in a sensitive way. When problem-solving is 

encouraged and realized in therapy the process itself is a pleasurable experience. The aesthetic quality 

of the displayed image, which strengthens the feeling of joy and increases the power of the “I”, further 

encourages more image creation. Art creation becomes a self-healing process, which is the essence of 

art pedagogical therapy. 

Stress-relieving therapy has a positive effect on the development of learning abilities because as 

children’s interest expands, it provides a sense of security, communication develops, and behavioral 

problems are alleviated. It can expose children to a world where daily life is not dominated by big 

problems. Thus, therapy can be used in a targeted way to develop learning skills and psychological 
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functions. ’If learning ability is considered a psychological system, we can distinguish the following 

subsystems in it: cognitive ability, communicative ability, motor ability, creative ability, orientation 

ability, social ability’ (Sándor 2006, 11). 

In art therapy, skill development is realized through visual education and the acquisition of visual 

expression. The two areas develop in parallel. Visual education teaches the child to orient himself in 

the visible (and tactile) world. Tools: experimenting with materials, technical knowledge and visual 

language. In therapy, visual education is our tool, so vision education is important. 

When considering development, in order to understand the reasons for lagging behind and lower 

quality of performance, deficiencies (resulting from injury) must be taken into account. However, it is 

important to base development on existing (sub) skills and thus increase performance level and 

motivation by enabling success. It is important that during learning sessions, especially, children with 

intellectual disabilities, also experience the possibilities to work up close with different materials. These 

materials and the creation, help the children to build a connection between themselves and reality, and 

thus to help them find their place in the outside world. Tactile perception plays a very important role in 

this process because it helps awaken the (injured) person’s self-awareness, their perception, and the 

accuracy of their perception. Their perception becomes more accurate, coherent, and differentiated, 

especially with regard to the perception of their own body, space, and time (Sándor 2006). 

 

 
 

2. Art therapy work (photo by Katalin Sándor) 

 

2.1. The therapeutic system 

The therapeutic system has been developed for three different age groups, the first and the last type 

are used in pedagogical work: 

1. For 7-10-year-olds: spontaneous (free) painting, ’under protection’: in a ’protective space’, 

and in the presence of a ’protective person’. The spontaneous creation takes place under these 

conditions, free from any influence. The work is followed by a conversation, but there is no 

interpretation. Aim: to advance the stagnant creative process. 

2. For 10-12-year-olds: painting for a fairy tale: due to its deep psychological nature, 

appropriate specialist competencies that cannot be used in pedagogy are needed. 

3. For 12-13-year-olds: fine arts pedagogical development therapy: systematic visual ability 

development and creativity development takes place, as a result of which a higher level of 

creativity and self-expression begins (Sándor and Horváth, 1995). 

 

In the system presented, the backbone of the activity is the creative work, in which the creation is 

both a goal and a tool (Sándor and Horváth, 1995). It is in our human nature to connect related concepts 



 

522 

 

organically, the ability to create value, the ability to create, as well as the ability to accept. ’The creative 

and receptive process is an important path in understanding the self and the other’ (Illés, 2009, 237). 

The child gets closer to their own inner world with the help of their creation, the pictures, but through 

their creation, they can get to know their peers in a similar way, a connection can be established. It is 

also an opportunity for the educator to get insight into the individual visual manifestation of the 

children's own world, to get to know the individual visions, and to get information about the students' 

current emotional state. Communication and creativity are given a prominent role in artistic self-

expression. Communication is the basic condition of human cognition, and creativity is the basis of all 

human activities (Sándor, 2006). It is not only a basic right but also a democratic right of everyone to 

experience creativity (Bodóczky, 2012) and it is also the responsibility of the educator to deal with the 

disadvantaged, create equal opportunities, and increase the self-confidence of those on the periphery. 

Achieving this, among other things, is the task of art education within the framework of school 

education (Gaul, 2009). 

The pedagogical art therapeutic approach can be used both in teacher training and in practice, 

specifically within the theoretical framework of the system developed by Sándor and Horváth (1995), 

which explores the impact of internal and external conditions on humans and its intricate connections. 

All these elements influence the effectiveness and outcome of art therapy work, but the whole system 

plays a role in successful pedagogical development work. The authors recommend adjusting to the 

current group of children, adapting to the situation. 

 

 
 

3. Art therapy work (photo by Katalin Sándor) 

 

2.2. The pedagogical system 

The pedagogical system presented consists of the following elements: 

1 element: location of the activity; 

Significance: Deviation from the usual environment creates a useful learning situation: the child 

must adapt to the new situation. 

2 element: room design; 

Significance: the atmosphere of the room, the environmental conditions encourage creative 

activity. 

3 element: the way the room will be used 

Significance: allows the ability to experience freedom, encourages independence, trust 

4 element: tools for creative activity; 

Significance: experiencing freedom, opportunity to experiment with making choices 

(conceptual goal). The choice of colors, tools, sizes can reflect the mood, emotions, needs of 

the individual (art therapy goal). The children help to keep the tools in order and put them back 

in place (methodological goal). 

2 and 4 element together: the possibility of the special use of space; 
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Significance: develops the ability to adapt to new situations, fine and gross motor skills, 

creativity 

5 element: number of children in a group 

Significance: group of 7 people is ideal (difficult to implement in regular school classes, more 

suited for afternoon classes (after regular classes), on unique occasions that provide individual 

development opportunities), individual development opportunities, dealing with individual 

needs and requirements 

6 element: video recording; 

Significance: in research, documentation 

7 element: structure and planning of the sessions; 

Significance: ability development, creative activity (individual or group form), professional 

micro-observation 

8 element: start and end of sessions, opportunity to participate in work; 

Significance: personality, individual needs, flexibility, security (therapeutic effect). External 

condition for creating a favorable atmosphere. 

9 element: listening to music; 

Significance: providing a good atmosphere, a place of serious decision making 

10 element: Ensuring freedom of choice; 

Significance: decision making, consideration, consequences. Taking responsibility for one’s 

own decisions. Development of a positive self-image. 

 

The listed elements thus formulate external and internal conditions embedded in a complex system. 

But it is necessary to take into account the differences, in terms of a child's behavior, learning abilities, 

and to change the factors to a greater or lesser extent. This change requires conscious planning and is 

based on pedagogical diagnostics. The process of the planned pedagogical work of skill development 

is defined by the author in 6 steps: 

Step 1: have a specific plan, a ’pedagogical program’ about what kind of knowledge and values 

we want to pass on 

Step 2: identify which skills and how to develop them, a kind of structure exploration and 

analysis process 

Step 3: gather information about the level of the children’s given ability, children’s knowledge  

Step 4: analysis and evaluation, not for the purpose of classification or categorization, only for 

forming groups 

Step 5: planning work, acquisition of the next level of knowledge acquisition. Response, the 

result of observation-evaluation-decision, the smallest unit of teaching-learning 

Step 6: Execution of the planned tasks and start of another observation (Sándor and Horváth, 

1995). 

 

3. Summary 

Today, the idea that society can be shaped through the attitude of educators has become 

commonplace. Educators through their special role and work in schools place emphasis on, among other 

things, personality development and to help children and young people develop their skills and talents 

on a wide spectrum. Visual education in practice, where a creative- inclusive work is created because 

of a safe, and supportive environment where children can express themselves boldly, is magical. Art 

can truly be a ’magic wand’ in the hands of the educator. 

 We close our presentation with the words of Éva Sándor: ’I would like to say what my core beliefs 

about therapy are: seeing, understanding and accepting the difference in children. Familiarity with the 

child’s belief and new faith. Recognize the importance of sensitive observation. The freedom found in 

waiting and the need for it. Help small children indirectly in their self-improvement work. Competence-

based therapeutic work and development planned for the individual’ (Sándor, Illés, 2021). 
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Összefoglaló 

Az élethosszig tartó tanulással sok tanulási tényező összefüggésbe hozható, mint például az 

önirányítás és önértékelés, a célmeghatározás, az alkalmazható tanulási stratégiák, a kognitív 

magabiztosság és kognitív öntudat, az önhatékonyság és az önszabályozott tanulás. A Budapesti 

Gépészeti Szakképzési Centrum (BGéSZC) hét tagintézményeiben tanuló diákok körében (1260 fő) az 

élethosszig tartó tanulással összefüggésbe hozható tanulási tényezőkkel kapcsolatos kérdőíves felmérés 

került lefolytatásra. A felmérés kérdőíve több kérdéscsoportot is tartalmazott, többek között az említett 

tényezőkhöz köthető kérdéscsoportokat. Az adatok kiértékelése során arra is választ kerestünk, hogy 

vajon az egyes tényezők között is felfedezhető-e valamilyen kapcsolat, melyhez a faktoranalízis nyújt 

lehetőséget. 

 

Kulcsszavak: életen át tartó tanulás, faktoranalízis, tanulási tényezők 

 

 

1. Bevezetés 

A járványhelyzettel összefüggésben az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy nem szorosan csak az 

iskolai keretek között kell elképzelnünk a tanulást. A digitális oktatás rákényszerítette a tanárokat és 

diákokat egyaránt arra, hogy a tanulási folyamatot újragondolják, bizonyos dolgokon változtassak, új, 

eddig nem használt módszertani dolgokat használjanak. Ezek a változások a tanulás és a tudásszerzés 

szerepét is újraértelmezték, a diákoktól nagyobb önállóságot várt el a vírushelyzet, mivel a tanár-diák 

interakció kisebb-nagyobb mértékben korlátozva volt a személyes kapcsolat hiánya miatt. 

Remélhetően ez a helyzet és az önállóbb tanulásra való kényszerített ösztönzés pozitív hatása 

megmutatkozik abban, hogy a diákok ráeszmélnek arra, hogy a tudás- és ismeretszerzésnek ők is kulcsai, 

nem egyedül a tanáron múlik a sikeresség. Továbbgondolva, talán kissé optimista az a gondolat, hogy 

az egész életen át tartó tanulás felé is történt előrelépés ezáltal. Hiszen az iskolai keretek közötti 

tanulóéveknek egyszer vége szakad, viszont az ismeretszerzés nem állhat meg, mivel az egyes szakmák, 

munkakörök, tudományos területek stb. állandó fejlődésben vannak, és nem lehet sikeres az, aki elavult 

ismeretekkel próbál lépést tartani, hiszen ez önmagában paradoxon. A tudásszerzés tehát ugyanúgy, 

ahogy a digitális oktatás esetében is átalakult, a kor előrehaladtával is egyre inkább önálló formában és 

szabadabb keretek között történik. Az információs technológia folyamatos fejlődésével és az 

elektronikus tanulási környezetek nyújtotta különböző lehetőségekkel elhárul a tudásszerzés akadályai, 

nyugodtan állíthatjuk, hogy a tér és idő korlátok megszüntethetők, de sokszor még anyagi korlátok 

sincsenek a számtalan ingyenes kurzusokat használva. Ennél fogva azt állíthatjuk, hogy az élethosszig 

tartó tanulás kiterjeszthető addig, ameddig csak szeretnénk, amelyet számtalan központi stratégia is 

meghatároz és támogat (Molnár, 2015). A járványhelyzet miatti digitális oktatásra történő átállás során 

kipróbálhatók voltak azok az elektronikus tanulási környezethez kapcsolódó IKT eszközök (itt 
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elsősorban a szoftverekre gondolunk), amelyekkel a tudásátadás megvalósíthatóvá vált, és amelyek 

remélhetőleg valamilyen formában, a jövőben is alkalmazhatók lesznek. (Molnár, 2013). Ezt indokolja, 

hogy az IKT mobilkommunikációs eszközparkja is jelentős fejlődésen ment keresztül (Molnár  

et.al., 2017). 

Nehéz kategorikusan deklarálni azokat a tényezőket, amik kizárólag az egész életen át tartó tanulással 

hozhatók összefüggésbe és külön halmazt alkotva bírnának hatással rá, mivel a tanulási folyamattal 

összefüggő minden egyes tényező kisebb-nagyobb mértékben biztosan összekapcsolható az élethosszig 

tartó tanulással. 

Jelen tanulmányban egy kérdőíves kutatás eredményeként kapott adatok faktorelemzését mutatjuk 

be. A kérdőív olyan kérdéscsoportokat tartalmazott, amelyek összefüggésbe hozhatók az élethosszig 

tartó tanulással és Likert-skálán válaszoltak rá a kitöltők. A faktorelemzés bemutatásában előrehaladva 

az a célunk, hogy választ kapjunk arra, hogy a kapott válaszok alapján a kérdések másképpen is 

csoportosíthatók-e, fedezhetők-e fel újabb összefüggések ezek alapján. Ezek a tényezők a tanulási 

stratégiákkal is szorosan összefügghetnek, amelyekkel kapcsolatban számos megközelítés létezik, az 

egyik a metakognitív irányú megközelítés, amely irányból kutatásunk is közelít (Gőgh és Kővári, 2018). 

Nyilvánvalóan a tanulás szempontjából pozitív tényezők erősítéséről kell, hogy szóljon pl. az élethosszig 

tartó tanulás elősegítése, hanem az akadályozó, gátló, maladaptív tényezők lehetőség szerinti 

megszüntetéséről (Urdan és Midgley, 2001). Ide sorolhatók az olyan, a tanuló sikerhez vezető 

eredményessége nem valószínű a feladat nehézsége vagy egyéb ok miatt és végső soron a pozitív 

önértékelésen esik csorba (Nagy és Molnár, 2017). A nem megfelelően kiválasztott tanulási stratégia 

nem csupán a sikerességet gátolja, hanem folyamatosan önerősítő jellege miatt a tanulási kedv teljes 

redukciójához vezet. A tanulókat más-más belső és külső motivációk ösztökélhetik és különböző 

célokkal és részcélokkal rendelkeznek, ennél fogva eltérően gondolkodnak egy-egy képzésről is, tehát 

máshogy értékelik önmagukat is és a képzést befolyásoló tényezőket is (Ketonen  et al, 2018). 

Az élethosszig tartó tanulás vonatkozásában tehát, mivel a tanulókhoz kapcsolódó tényezők is 

kulcsfontosságúak, az egyes kapcsolódó tényezőket érdemes ebből az irányból is vizsgálni, azaz a 

tanulók véleményét megkérdezni a kutatás kiindulási alapjaként. Azt reméljük, hogy a kapott 

vélemények és az ezekből adódó következtetések, mint eredmények, visszacsatolásokká átalakított 

formában az egész életen át tartó tanulást segíthetik (András et. al., 2016). Ez az iskolai rendszerű 

képzések esetében hangsúlyozottan fontos, mivel a szakképzés újbóli átalakulásával tanárként is azt 

szeretnénk elérni, hogy a tanulók hatékony tanulási stratégiával eredményesek legyenek. Ez nem csak 

rajtunk oktatókon múlik, de a tőlünk telhető motivációt és egyéb körülményeket igyekszünk 

megteremteni (Molnár, 2014). Ezekre építve működhet aztán az, hogy olyan kompetenciákkal bíró 

diákok kerülnek ki az iskolapadokból, akik a munkaerőpiac és a munkáltatók elvárásainak valóban 

megfelelnek (Rajcsányi-Molnár, 2019)..  

A jelenlegi tanulmány tárgyát képező kutatást több pilot vizsgálat előzte meg (Gőgh, Kővári 2019a) 

(Gőgh, Kővári 2019b) (Gőgh, Kővári 2019c) (Gőgh, Kővári, 2018a). A kutatásunk az egyik budapesti 

szakképzési centrum tagintézményeinek diákjai körében történt (N=1260). Végső célunk az, hogy az 

egész életen át tartó tanulás témakörében vizsgálódva eredményeinkkel elősegíthessük annak minél 

nagyobb arányú megvalósulását. 

 

2. Kutatás módszere, célja 

A vizsgálatunk arra irányul, hogy felmérjük az egész életen át tartó tanulásoz kapcsolódó tényezőket 

a budapesti műszaki szakgimnáziumok, technikumok tanulóinak körében. Az összeállított kérdőívet a 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (BGéSZC) hét tagintézményeiben tanuló diákok válaszolták 

meg. A BGéSZC iskolái a tanított szakmák révén olyan jellemzőkkel bírnak az intézményi jellegüket 

tekintve, amelyekkel más iskolák nem, így a kapott eredmények nem feltétlenül általánosíthatók más 

típusú szakgimnáziumokra, technikumokra. 

A kérdőív az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolható tényezők alapján több kérdéscsoportot 

tartalmazott, amelyek korábbi külföldi kutatások alapját képezték és amelyeket hazai oktatási 

viszonyoknak megfelelően adaptáltunk és ellenőriztük a kérdéscsoportok konzisztenciáját (Gőgh & 

Kővári, 2020). 

A szociodemográfiai és más, esetünkben nem releváns kérdéseket nem tekintve, az egyes csoportok, 

az alábbi struktúrában kerültek összeállításra: 

• élethosszig tartó tanulással, tanulási szokásokkal összefüggő kérdések (14 kérdés) 
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o Célmeghatározás, tudás és képességek alkalmazása, belső célok és önértékelés, 

információk rendszerezése adaptív tanulási stratégiák 

• metakognitív tényezőkkel összefüggő kérdések (18 kérdés) 

o kognitív magabiztosság, irányítási kényszer, kognitív öntudat 

• motivációra irányuló kérdések (18 kérdés) 

o Önszabályozás, önhatékonyság 

 

A „kérdőív” és „kérdés” megnevezések alatt valójában állítások értendők, amikkel való azonosulást 

Likert-skálás válaszadási lehetőségekkel láttunk el a kitöltő diákok számára. A skálák az általunk 

adaptált változatban, nem megváltoztatott módon négy, illetve öt eleműek voltak. Mivel a külföldi 

vizsgálatok standardizált kérdőíveken alapultak, ezért csak olyan változtatásokat végeztünk, amelyek 

kutatásmódszertani értelemben nem voltak hatással az eredményekre. A fordításokban az oktatási 

rendszerben és iskolai kultúrában a diákok számára értelmezhető szövegezést alkalmaztunk. Az egyes 

fő kérdéscsoportokon belül a kérdéseket előzetesen kevert sorrendben állítottuk össze, hogy a rutinszerű 

válaszadás esélyét csökkentsük, valamint ugyanezen célból olyan állításokat is alkalmaztunk, mint pl. 

„Eddig elolvastam az összes kérdés és nem csak ikszelgetek folyamatosan.” A kitöltéskor a tanulók 

számára papírformátumban állt rendelkezésre a kérdéssor, a kapott válaszokat utólag digitalizáltuk. 

A kapott válaszokkal az egyes élethosszig tartó tanulással összefüggésbe hozható tanulási 

tényezőkkel történő azonosulásokra kapunk adatokat, amelyek feldolgozása alkalmas arra, hogy 

következtetéseket vonjunk le és feltérképezhessük, hogy a vizsgált intézménytípusban milyen 

paramétereket szükséges változtatni, melyekre lehet építeni, hogy az élethosszig tartó tanulás irányában 

pozitív elmozdulásokra váljon lehetőség. 

 

3. A kérdőíves vizsgálatok faktoranalízise 

A kutatás alapján képező kérdéssor alkalmas arra, hogy a kapott adatokkal következtetéseket vonjunk 

le és az előzetesen állított hipotéziseink igazolhatóságára választ kapjunk. Azonban vannak olyan 

módszerek, amelyből további eredményeket nyerhetők és más összefüggések feltárására is alkalmasak. 

Az is elképzelhető, hogy mindez olyan eredményeket nyújthat, amelyek megfelelő értelmezésével 

közvetlenül nem megfigyelhető háttérváltozók, faktorok határozhatók meg, melyek új kutatási 

perspektívát biztosíthatnak. 

Ilyen a faktoranalízis is, melynek segítségével esetünkben tömöríthetjük a kérdéssort, azaz azokat a 

kérdéseket, amelyek az analízis szerint lényegében redundánsak és azonos faktorváltozónak tekinthetők, 

elhagyjuk. Másrészt az analízis eredményeképpen a kérdéssor átstruktúrálható úgy, hogy a kérdéseket, 

mint kiinduló változókat az elemzés alapján kialakítható faktorváltozókba csoportosítjuk (Kis-Tóth et 

al, 2014). A faktoranalízis és a főkomponens-elemzés (PCA) matematikájukban különböznek 

egymástól. A faktorelemzés kifejezetten feltételezi a megfigyelt adatok mögött rejlő látens faktorok 

létezését. A főkomponens elemzés ehelyett olyan változók azonosítására törekszik, amelyek a 

megfigyelt változók kompozitjai, összetett elemei. Bár a technikák eltérő eredményekre vezethetnek, 

olyannyira hasonlóak, hogy pl. a faktoranalízis elvégzésére leggyakrabban használt szoftver (SPSS 

Statistics) alapértelmezett algoritmusként a PCA-t használja. A faktoranalízisnek jól leírt hazai és 

külföldi szakirodalma van és a szoftveresen alkalmazható metódusa is könnyen elsajátítható. Ahhoz, 

hogy a módszert alkalmazhassuk, bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Az egyik ilyen, hogy az 

eredeti kérdéscsoportok között erős összefüggés legyen. A többi feltételre részletesen nem térünk ki, 

ezek a módszertani leírásokban szerepelnek. 

 

4. A kutatási adatok faktoranalízise 

A kutatási adataink különféle Likert-skálán rögzített adatokat tartalmaznak, ezért az elemzés 

megkezdezése előtt szükséges a skálák egységesítése. A négy elemű Likert-skála adatai egyszerűen öt 

elemű skálává konvertálhatók a y=(4/3)*x-(1/3) képlettel, ahol x az eredeti (négyelemű skálás) 

válaszértéket jelzi, y pedig az új (öt elemű skálás) adatot. 

A megfelelően előkészített adatokat és változókat ezután további vizsgálatnak szükséges alávetni, 

nevezetesen a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) értéket és a Bartlett-teszt eredményét. Eredményként az 1. 

ábrán létható adatokat kapjuk. A KMO érték 0,813-as értéke „nagyon jó” mutatószámot jelent (Csallner, 

2015).  
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A következő lépés az, hogy az összesen 50 kérdés a faktoranalízis segítségével hány faktorra 

csoportosítható. Meghatározzuk az anti-image kovariancia és korrelációs mátrixokat. A mátrixok 

terjedelmüknél fogva sajnos nem illeszthetők be. Az anti-image kovarianciamátrix esetében az átlón 

kívüli értékek lehetőség szerint alacsonyak kell hogy legyenek, amik a konkrét esetünkben 0.000 – 0,100 

közötti értékek, míg az átlóban jó, ha közelítenek az értékek az 1 értékhez, ami nálunk zömében 0,7-0,8 

körüli értékeket jelentenek. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,813 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 22187,688 

df 1225 

Sig. ,000 

 
1. ábra: A Kaiser-Meyer-Olkin és a Bartlett-teszt eredményeit tartalmazó táblázat 

 

Az anti-image korrelációs mátrix az átlóban lévő, MSA (Measure of Sampling Adequacy) értékeket 

tartalmazzák az egyes változókra, ezért ezek az elemek a lényegesek. A kis értéket képviselő változók 

kizárhatók az elemzésből, a nagyobb értékűeket a többi változó jó közelítéssel becsli (Csallner, 2015). 

A vizsgálat egy kommunalitási táblázatot is eredményez, a kommunalitás közös faktorsúlyok hatását 

jelenti, minél nagyobb ez a szám, annál jobb a választott faktormodell. Ez a táblázatban zömében 0,6-

0,7 körüli értékeket láthatunk, vannak azonban alacsonyabb 0,3 körüli értékek is (két érték esetében) 

(Kis-Tóth et al, 2014). 

További eredményként láthatjuk a kiválasztott módszer szerinti táblázatot, mely a szoftverben 

alapesetben a főkomponens analízis (PCA), de vannak más lehetőségek mint pl. legkisebb súlyozatlan 

négyzetek, általánosított legkisebb négyzetek, maximum likelihood, stb. módszerek). A kapott táblázat 

a változók szerinti sajátértékeket és varianciákat mutatja a módszer alkalmazása előtt és után. Noha ez 

is egy terjedelmes táblázat, fontosságánál fogva mégis érdemes áttekintenünk: 

 
1. táblázat: A főkomponens analízis módszer eredményeként kapott táblázat 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 9,280 18,561 18,561 9,280 18,561 18,561 
2 4,313 8,626 27,187 4,313 8,626 27,187 
3 2,537 5,074 32,260 2,537 5,074 32,260 
4 2,034 4,068 36,328 2,034 4,068 36,328 
5 1,530 3,061 39,389 1,530 3,061 39,389 
6 1,462 2,923 42,312 1,462 2,923 42,312 
7 1,333 2,667 44,979 1,333 2,667 44,979 
8 1,211 2,421 47,400 1,211 2,421 47,400 
9 1,060 2,119 49,519 1,060 2,119 49,519 
10 1,033 2,065 51,584 1,033 2,065 51,584 
11 1,029 2,058 53,642 1,029 2,058 53,642 
12 ,975 1,950 55,592    
13 ,957 1,915 57,507    

14 ,924 1,849 59,356    

15 ,915 1,830 61,186    
16 ,881 1,763 62,948    

17 ,875 1,750 64,698    

18 ,847 1,694 66,392    
19 ,837 1,675 68,067    

20 ,793 1,585 69,652    

21 ,767 1,534 71,186    
22 ,735 1,470 72,656    

23 ,717 1,435 74,091    

24 ,713 1,427 75,517    
25 ,696 1,392 76,909    

26 ,685 1,371 78,280    

27 ,665 1,330 79,610    
28 ,646 1,293 80,903    

29 ,641 1,283 82,185    

30 ,601 1,203 83,388    
31 ,599 1,199 84,587    

32 ,575 1,149 85,736    

33 ,556 1,112 86,848    
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34 ,542 1,084 87,932    

35 ,526 1,052 88,984    
36 ,510 1,020 90,004    

37 ,500 ,999 91,004    

38 ,488 ,976 91,980    
39 ,477 ,954 92,934    

40 ,467 ,933 93,867    

41 ,437 ,873 94,740    
42 ,422 ,843 95,583    

43 ,383 ,766 96,350    

44 ,371 ,741 97,091    
45 ,341 ,682 97,773    

46 ,311 ,622 98,394    

47 ,288 ,576 98,970    
48 ,248 ,496 99,466    

49 ,228 ,456 99,922    

50 ,039 ,078 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
A főkomponens analízis módszer azt eredményezi, hogy 11 faktor lett elkülönítve, a táblázat jobb 

oldali részében ennyi sor szerepel (2. táblázat). Majd a komponens mátrixot alkotó értékekből 

leolvasható, hogy az egyes változók melyik faktort jellemzik leginkább. Ez az ábrán látható 

kiemelésektől eltérően nem szépen sorrendben, oszlopról-oszlopra történik, valamint egy-egy változó 

akár több faktorhoz is tartozhatna. 

 
2. táblázat: A komponens mátrix 

 

 
 

A faktorszám ellenőrzéséhez kirajzoltathatjuk a sajátérték – komponensszám görbét (2. ábra). A 

töréspontokat keresve azt látjuk (2. ábra), hogy a 11-es értéket követően nincs számottevő negatív 

meredeksége a görbének. Ezek alapján a módszer a 11-es faktorszámot eredményezte. Maximum 

likelihood (legnagyobb valószínűségi) módszerrel ellenőrizhetjük a faktorszám megfelelőségét. 11 alatti 

számoknál nem kapunk eredményt, mivel a likelihood függvények nincs helyi minimuma. A 11-nél 

nagyobb faktorszámokkal próbálva sem kapunk nagyobb szignifikanciaszintet. 
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2. ábra: A sajátérték – komponensszám görbe 

 

A forgatási eljárások közül a varimax módszerrel átalakíthatjuk a mátrixunkat, így egy olyan 

mátrixhoz juthatunk, ahol az első oszlopban fentről a nagyobb értékekig haladva, majd a második 

oszlopban ugyanezt téve egyértelműen leolvashatjuk az egy faktorhoz tartozó kérdéseket (3. táblázat). 

 
3. táblázat: A forgatott komponens mátrix 

 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Az emlékezőképességem gyakran 
tévútra visz. 

,871 -,030 ,103 ,200 ,031 -,034 ,104 ,137 -,032 ,020 ,009 

Nem bízom a memóriámban, ha a 
múltbéli cselekedeteimről van szó, 
nem biztosan emlékszem rájuk. 

,753 -,032 ,127 ,084 ,010 ,172 ,123 ,051 ,014 ,132 -,023 

Az én saját érdekem, hogy 
megértsem azt, amit az iskolában 
tanulok. 

,728 -,063 ,065 ,001 ,121 ,171 ,201 ,228 -,003 ,157 ,118 

Ha a tananyagok unalmasak és 
nem érdekelnek, még akkor is 
addig foglalkozom velük, amíg nem 
végzek teljesen. 

,697 -,051 ,108 ,103 ,033 -,051 -,014 ,026 -,026 -,091 ,089 

Keményen dolgozok, hogy jó 
jegyeket kapjak, még akkor is, ha 
nem szeretem az osztályomat. 

,686 -,028 ,092 ,141 -,030 ,012 -,101 ,037 ,050 -,047 ,076 

Nem bízom a memóriámban ,666 -,048 ,108 ,063 -,023 ,395 ,143 ,046 -,085 ,100 ,025 

Saját magamat kérdezem ki, mert 
biztos akarok lenni abban, hogy 
tényleg megtanultam az anyagot. 

,656 ,059 -,004 ,155 ,043 ,148 -,021 ,028 ,026 ,087 -,063 

Mielőtt elkezdek tanulni, áttekintem 
és végiggondolom, hogy mit is kell 
megtanulnom. 

,655 ,020 ,102 ,093 ,003 ,053 ,094 ,099 ,026 ,078 -,091 

Gyenge a memóriám ,651 -,026 ,072 ,017 ,015 ,391 ,136 ,077 ,045 ,039 ,103 

A tananyag gyakorlati hasznát 
próbálom felfogni és 
megválaszolom a fejezetek végén 
az ellenőrző kérdéseket, még akkor 
is, ha nem kötelező. 

,587 -,098 ,123 ,130 -,037 ,026 -,139 ,079 -,018 ,020 ,002 

Úgy érzem, önállóan, (autodidakta 
módon) is képes vagyok tanulni. 

,556 ,056 ,045 ,170 -,066 ,034 ,092 ,152 ,110 ,224 -,125 

Úgy érzem, mások sikeresebbek 
diákként, mint én. 

,555 ,088 ,141 ,404 -,047 -,068 -,018 -,041 ,003 -,022 -,304 

Az osztály többi diákjához képest 
általában jobban teljesítek. 

-,057 ,852 -,004 -,025 -,009 ,013 -,002 ,042 ,059 ,013 ,018 

Úgy gondolom, jó jegyeket kapok 
az osztálytársaimhoz képest. 

-,061 ,847 -,027 -,032 ,015 ,000 ,001 ,022 -,023 -,023 ,061 

Összehasonlítva magamat az 
osztálytársaimmal, úgy gondolom, 
szorgalmas diák vagyok. 

,001 ,788 -,024 -,006 ,036 ,048 ,029 -,051 -,025 ,015 ,025 
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A tanulási képességeim jobbak az 
osztálytársaiméhoz képest. 

-,041 ,757 ,051 -,022 -,002 -,075 ,016 ,045 -,026 -,060 ,111 

Összehasonlítva magamat az 
osztály többi diákjával, szerintem 
általában többet tudok egy-egy 
tantárgy esetében. 

-,016 ,698 ,068 ,005 -,040 -,085 -,014 ,001 ,025 -,023 ,070 

Elvárom magamtól, hogy jól 
teljesítsek az osztály többi tagjához 
képest. 

,033 ,678 -,035 ,058 ,046 ,048 -,001 -,058 ,008 ,116 -,008 

Biztos vagyok benne, hogy jó 
munkát végzek az osztály 
közösségében felmerülő problémák 
és feladatok terén. 

-,070 ,414 ,072 -,012 ,049 -,035 -,155 -,038 -,340 ,041 ,322 

Állandóan figyelem és kontrollálom 
a gondolataimat. 

,153 ,053 ,737 ,007 -,186 ,024 -,011 ,068 ,126 ,016 -,033 

Nagy figyelmet fordítok arra, hogy 
az elmém hogyan működik 

,121 -,023 ,686 ,058 ,127 ,208 ,092 ,024 -,049 ,060 ,048 

Mindig uralnom kell a 
gondolataimat! 

,173 ,020 ,649 ,088 ,129 -,114 -,012 -,038 ,133 -,084 -,121 

Állandóan vizsgálom a 
gondolataimat 

,075 ,024 ,622 ,024 ,291 -,119 ,033 ,020 ,069 -,064 ,060 

Tiszta fejjel és tudatosan kell a 
problémákról gondolkodni. 

,148 -,029 ,471 -,046 ,099 ,383 -,010 ,117 -,019 ,174 ,090 

Folyamatosan tudatában vagyok a 
gondolataimnak. 

,320 -,007 ,419 ,052 -,205 ,288 ,049 ,078 ,070 ,123 -,049 

Gyakran nehéz megtalálnom 
azokat információkat, amikre 
szükségem van. 

,218 ,029 ,069 ,598 ,077 ,036 ,067 -,001 -,034 ,030 ,007 

Bizonytalan körülmények között 
kényelmetlenül érzem magam 
(nem találom fel magam) 

,174 -,057 ,078 ,586 ,027 -,090 ,019 ,039 -,108 ,187 -,046 

Képes vagyok átlátni azokat a 
dolgokat, amit mások 
rendellenesnek/kaotikusnak 
tartanak. 

,136 -,012 ,014 ,526 -,095 ,151 ,019 ,256 ,181 -,050 ,137 

Meg tudom oldani a váratlan 
problémákat, és amint felmerülnek 
igyekszem hamar megoldani őket. 

,180 ,080 ,078 ,478 ,012 ,088 ,111 ,333 -,107 -,077 -,127 

Ritkán gondolkodom azon, hogyan 
lehetne javítani a saját tanulási 
módszereimen. 

,255 -,039 -,072 ,390 ,080 ,002 -,014 -,012 ,072 ,034 ,193 

Sokszor saját gondolataim kötik le 
az elmémet és azokon töprengek. 

-,148 ,019 ,141 ,099 ,677 ,090 ,061 ,044 -,093 ,069 ,087 

Aggódom a hibáim okozta rossz 
következmények miatt 

,134 -,013 ,169 -,039 ,635 -,009 -,035 ,003 ,062 ,143 ,049 

Bizonyos dolgokra jobb, ha nem 
gondolunk 

-,009 ,029 -,095 ,036 ,591 -,052 -,012 ,087 ,139 -,116 -,213 

Rendszeresen megbűnhődöm 
amiatt, ha nem uralom a 
gondolataimat. 

,078 ,007 ,056 ,104 ,506 -,285 ,025 -,073 ,218 -,261 -,053 

Nincs önbizalmam ha szövegeket 
vagy szavakat kell megtanulnom 

,425 -,041 ,089 ,116 -,083 ,618 -,016 -,053 -,006 -,036 -,079 

Kevés az önbizalmam a helyek, 
helyszínek megtanulásakor 

,448 -,026 ,067 ,077 -,058 ,601 ,001 -,031 -,046 -,135 ,021 

Gyakran megtörténik, hogy 

hangosan olvasok, de nem tudom, 
miről is van szó. 

,171 ,032 ,069 ,096 ,005 ,104 ,704 ,102 ,045 ,040 -,071 

Amikor olvasok, néha megállok, és 
még egyszer átfutom mit is 
olvastam. 

,390 -,035 ,099 ,014 ,013 -,010 -,588 ,118 ,109 ,034 ,015 

Megesik, hogy amikor a tanár 
beszél, más dolgokra gondolok, és 
nem igazán figyelek arra, hogy mit 
is mond. 

,498 -,025 ,113 ,100 ,013 -,017 ,543 ,022 -,021 -,040 -,022 

Amikor a tananyagot nem értem, 
mert nehéz, vagy neki sem kezdek, 
vagy csak a könnyen érthető 
részeket tanulom meg. 

,394 -,099 ,073 ,046 ,042 -,175 ,523 ,040 -,005 ,144 ,187 

Amikor új tananyaghoz kezdek, 
megpróbálom összefüggésbe hozni 
azzal, amit már tudok. 

,193 ,006 -,017 ,015 ,009 -,020 ,005 ,740 ,004 ,093 -,017 

Megpróbálom az elméletben 
tanultakat gyakorlati 
vonatkozásukkal összekapcsolni. 

,160 -,039 ,141 ,152 ,061 -,008 ,007 ,674 -,073 ,081 ,063 

Szeretek tanulni és a saját 
érdekeimet is figyelembe veszem. 

,296 ,004 ,013 ,303 ,056 ,050 ,057 ,379 ,091 -,224 -,048 

Gyengeségnek tartom, ha valaki 
nem ura a gondolatainak. 

,124 ,032 ,292 ,048 ,084 ,129 -,071 -,014 ,665 ,088 ,006 

Ha valamit nem teljes a 
tudatommal irányítok, akkor nem is 
működik. 

-,124 -,006 ,086 -,049 ,226 -,307 -,012 -,053 ,587 ,037 ,157 
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Szeretem, ha más valaki tervezi 
meg a tanulásomat, tanulási 
módszeremet. 

,286 ,063 ,040 ,070 -,054 -,047 ,064 ,213 ,086 ,644 -,089 

Azokat a problémákat szeretem, 
amelyekhez csak egy megoldás 
létezik 

,052 ,009 -,056 ,428 ,109 ,102 ,052 -,031 ,155 ,441 -,033 

Amikor valami újat tanulok, inkább 
a részletekre összpontosítok, nem 
pedig a teljes egész "nagy képre" 

,279 -,034 ,143 ,258 -,019 -,230 -,042 -,242 -,157 ,366 ,052 

Általában biztos vagyok benne, 
hogy megértem a tanórán 
elhangzott tanári magyarázatokat. 

,040 ,408 -,023 ,054 -,018 -,064 -,044 -,004 ,006 -,104 ,629 

Tudom, hogy képes vagyok 
megtanulni a tananyagot. 

,001 ,398 -,007 ,040 -,121 ,061 ,067 ,037 ,163 -,021 ,525 

 

A faktoranalízis lépéseinek végére is értünk ezzel, a piros bekeretezett téglalapokhoz tartozó egyes 

kérdéscsoport-sorok jelentik a faktorokat. A kezdeti 50 kérdést tehát átstruktúráltuk és 11 csoportot 

kaptunk. A munkánk ezzel nem ért véget, mivel az egyes csoportokhoz tartozó kérdéseket, mint halmazt 

kell kezelnünk, értelmeznünk és olyan, csak ezekre a halmazokra jellemző tulajdonságokat kell 

felfedeznünk, amelyek alapján a kapott struktúrát értelmezni tudjuk. Így juthatunk további 

összefüggésekhez, amelyek segíthetik a további kutatásunkat, azonban a fenti értelmezés már további 

tanulmány témája lehet. 

 

5. Összegzés 

A kérdőíves vizsgálatok esetében, ezen belül is a Likert-skálás válaszadási lehetőséget 

eredményeiből kapott adatoknál több feldolgozható statisztikai módszerek állnak rendelkezésünkre. A 

kézenfekvő leíró statisztikai feldolgozások után, ha az adataink alkalmasak erre, érdemes egy 

faktoranalízist végezni, mely további összefüggéseket eredményezhet a módszerből adódó új 

struktúrával. 

Tanulmányunk célja az volt, hogy az ismertetett kutatásunkon bemutassuk azt, hogy mik a 

faktoranalízis főbb lépései, valamint ismertessük az egyes lépések eredményeként kapott statisztikai 

adatokat, táblázatokat, azok megfelelő értelmezésével. Az adatok feldolgozást megelőzte az adatok 

azonos skálára konvertálása, majd a Kaiser-Meyer-Olkin mérőszám vizsgálata és a Bartlett-teszt annak 

érdekében, hogy meggyőződhessünk az adataink faktorelemzésre való alkalmasságáról. Az összesen 50 

kérdést tartalmazó kérdéssorunkat az analízis 11 faktorra bontotta, amelyeket a rotációs eljárással olyan 

áttekinthető formában lehet alakítani, amely alkalmas a kapott kérdéshalmazok, mint faktorok 

csoportonkénti közös tulajdonságokkal történő felcímkézésére. 
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FACTOR ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE SURVEY DATA ON FACTORS ASSOCIATED 

WITH LIFELONG LEARNING 

 

Summary 

Many learning factors are associated with lifelong learning, such as self-management and self-

evaluation, goal setting, applicable learning strategies, cognitive confidence and cognitive self-

awareness, self-efficacy and self-regulated learning. A questionnaire survey on learning factors 

associated with lifelong learning was conducted among students (1260 students) in seven institutions of 

the Budapest Machinery Vocational Center (BGéSZC). The survey questionnaire contained several sets 

of questions, including those related to these factors. In evaluating the data, we also sought to find out 

whether there might be a relationship between the factors, which factor analysis can provide. 

 

Keywords: lifelong learning, factor analysis, learning factors 
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Összefoglaló  

A koronavírus az egész korábbi életforma felborulásával járt, ami a vírus veszélye mellett önmagában 

is erős stresszforrás. Elmaradtak a közösségi programok, leszűkült a társas érintkezés, korlátozottá 

váltak a szabadidős tevékenységek, az egyetemi oktatás online formában zajlott. Ebben az időszakban 

az egyetemi hallgatók is többet ültek a számítógép előtt, többször volt a kezükben a telefon. Sokak 

számára ez megfelelő megoldást jelentett, és hatékony megküzdési stratégiaként is szolgált a válságos 

időszakban. Megnőtt az online töltött idő, ami a tanulás, szórakozás és a társasági élet központi 

színterévé vált. Fennáll azonban a veszély, hogy mindez súlyos függőséghez is vezethet. 

Tanulmányunk célja megvizsgálni, milyen megküzdési stratégiákat alkalmaztak a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói a karantén idején. Igyekszünk feltárni, milyen mértékben 

változtatta meg viselkedésmódjukat és szokásaikat a világválság, milyen arányban alkalmaztak online 

és offline megküzdése stratégiákat. Az eredmények segíthetnek feltárni azokat a szükségleteket, 

amelyek az esetleges online függőség leküzdésében segíthetik a hallgatókat. 

 

Kulcsszavak: egyetemi halgatók, online és offline megküzdési stratégiák 

 

 

Bevezető  

A COVID-19 vírus járványszerű terjedése 2020 januárjától alapjaiban változtatta meg a munka-, 

szórakozás, rendezvény-, és oktatásszervezési rendszereket. Annak érdekében, hogy a vírus rohamos 

terjedését meggátolják, az oktatási intézményeket sem kerülte el a korlátozás. Nagyon sok ember 

kényszerült a négy fal közé. Mindez a lakosság egész korábbi életformáját felborította, ami önmagában 

is igen erős stresszforrás. Nem elég a vírusfertőzéstől való rettegés, de emellett teljesen megváltozott az 

emberek napi életvezetése, megváltoztak a kapcsolattartási-, tanulási- és munkamódjaik. Túl sok új 

szokást és megküzdési módot kellett kialakítani egyszerre. A szokásos viselkedési rutin elvesztésének 

kellemetlensége mellett sokaknak komoly egzisztenciális nehézségekkel is szembe kellett nézniük. 

A koronavírus és a veszélyhelyzet alapvető változásokat hozott az egyetemi hallgatók és oktatók 

életébe is, a korlátozásoktól, megelőző intézkedésektől kezdve, ezáltal a személyes interakciók 

minimalizálásán át, egészen a távoktatásra való áttérésig és az ehhez történő alkalmazkodásig. 

Szerbiában a rendkívüli állapotot 2020. március 15-én hirdették ki és a május 6-áig tartott. A COVID-

19 világjárvány visszaszorítása érdekében, az oktatás minden szintjén átállt digitalis munkarendre, 

azonban ezt Szerbiában egyszerűen távoktatásnak nevezték meg a hivatalos kommunikációban 

(Námesztovszki, 2021).  

Egyetemi karok, az egyetemi autonómia jegyében, maguk hozták meg döntést az oktatás 

megszervezéséről. A rendkívüli állapot kihirdetésével minden egyetemi kar átállt online oktatásra, majd 

később a kötelező labor (gyakorlatokat) a járványügyi szabályozás betartásával igyekeztek 
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megszervezni, ami általában a 1 fő/4m2, a kötelező maszkviselést, kézfertőtlenítést és lázmérést 

jelentette. A június végén és július elején a felvételiket az egyetemi karokra szintén osztálytermi 

környezetben szervezték meg. Az októberben induló 2020/2021-es tanévre az egyetemi karok szintén 

más-más módon készültek, voltak akik a nyári szünet alatt teljes platformokat és digitális tananyagokat 

készítettek el, azonban legtöbben a hibrid oktatást választották, amelyben az osztálytermi és online 

oktatás váltogatta egymást (egy-egy nap vagy hét első és második fele módon) vagy a kötelező tárgyak 

osztálytermi megtartását, a választható tárgyak pedig online módon történő megszervezését látta elő 

(Námesztovszki, 2021). 

Az, hogy mindenféle működésünkkel a gép elé kényszerültünk, sok problémát is felvet. A munka, a 

tanulás, de akár a vásárlás, vagy a kikapcsolódás is oda terelt minket. Sőt, csökkentek a „köztes” idők 

is, utazás helyett is sokszor a gép előtt ült az ember. Mindent, amit korábban el tudtunk érni nem 

digitálisan, az az online térbe került át. Az emberek jelentős része már korábban is sok időt töltött a gép 

előtt. Ez fokozódott, és nyilván okozhat problémákat, hiszen nagyobb valószínűséggel maradtunk az 

online térben abban az időben is, amit korábban esetleg sporttal, tényleges találkozással vagy 

kirándulással töltöttünk (Bíró, 2021).  

 

1. Elméleti háttér 

 

1.1. A járványhelyzet hatására kialakuló lehetséges mentális problémák és megküzdési stratégiák 

Holmes és Rahe (1967, idézi Vincze-Tiszay és Vincze, 2007) kutatók szerint minden olyan esemény, 

amely jelentős mértékű alkalmazkodást kíván, stresszkeltőnek tekinthető. A pandémia idején több síkon 

és fokozottan is jelen vannak azok a kockázati helyzetek, amelyek jelentősen igénybe veszik adaptációs 

kapacitásunkat. Nyílt fenyegetésként, folyamatos stresszként, krízishelyzetként is megfogalmazható az 

újonnan fennálló állapot. 

A COVID-19 nem csak egy új típusú vírus, hanem egy új típusú krízisállapot is, ami egyre inkább 

meghatározza a hétköznapjainkat. Az egész korábbi életformánkat felborítja, ez önmagában is igen erős 

stresszforrás. A vírusfertőzéstől való félelem mellett teljesen megváltozik a napi életvezetés, 

megváltoznak a kapcsolattartási-, tanulási- és munkamódok. Túl sok új szokást és megküzdési módot 

kell kialakítani egyszerre. A szokásos viselkedési rutinok elvesztésének kellemetlensége mellett 

sokaknak komoly egzisztenciális nehézségekkel is szembe kell nézniük.   

Mind a karantén, mind a járvány fokozott érzelmi reakciókat válthat ki: szorongást, a hangulati élet 

nyomottságát, haragot, reménytelenséget, ingerültséget. A karantén közben a legfőbb stresszforrás a 

járvány ismeretlensége, kontrollálhatatlansága és a tájékoztatás hiányából adódó bizonytalanság (Szabó, 

Pukánszky és Kemény, 2021). 

A járványügyi korlátozások nyomán jelentősen nőtt az otthoni munkavégzés és tanulás mértéke, és 

a szabadidős lehetőségek beszűkülése miatt a kikapcsolódás és a társas programok is nagymértékben 

átkerültek az online térbe. A fizikai elszigeteltséggel járó negatív érzelmek és az internetes 

tevékenységek, videójátékok feszültségoldó és jutalmazóképessége növeli a használat problémássá 

válásának kockázatát, ami a népesség jelentős hányadát érinti (Demetrovics és Király, 2021). 

Az egyetemi hallgatók halmozottan súlyos helyzetbe kerültek. A megelőzés érdekében bevezetett 

online oktatás nagy kihívást jelentett számukra, megszokott életüket nem folytathatták, haza kellett 

költözniük, ahol újból a szülők életéhez kellett alkalmazkodniuk. Fel kellett hagyjanak megszokott 

életstílusukkal, tevékenységeikkel, el kellett válniuk barátaiktól.  

A megküzdési képességek, azaz coping stratégiák megmutatják, hogyan lehet az ilyen stresszkeltő 

élethelyzetekkel megbirkózni. Pikó (1997) szerint a megküzdés egy olyan folyamat, amely során a 

személy kognitív és magatartási erőfeszítéseket tesz a stressz forrását jelentő konfliktus megoldására. A 

mentális problémák kockázatának kiküszöbölése érdekében lehetőség szerint ápolni kell a társas 

kapcsolatokat, ha személyesen nincs erre mód, akkor telefonon vagy az interneten keresztül. Fontos 

lehet a digitális eszközökkel töltött idő szabályozása, a tudatosság, a technológiamentes idősávok vagy 

tevékenységek beiktatása, valamint probléma esetén a szakmai segítség igénybevétele (Demetrovics és 

Király, 2021). 

A tanítóképző intézmények hallgatóinak személyiségét, annak fejlődését, stresszkezelési 

jellemzőiket vizsgálva az egyik legfontosabb feladat azoknak a változásra érzékeny jegyeknek az 

erősítése, melyek a feszültségekkel teli helyzetekben is segítik a helytállást, a stabilitás megőrzését és a 

hatékony megoldások működésbe léptetését. A tényleges megküzdő viselkedésben egyrészt a 
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problémaorientáltság erősítése a feladat, hogy igényük legyen a megoldható helyzetek rövidre zárására, 

másrészt a feszültségkezelés hatékonyságának fokozása, az önkontrollfunkciók fejlesztése javíthat 

aktuális és későbbi pszichés egyensúlyuk megőrzésében. Legfontosabb tudatosítani az erősségeket és a 

veszélyeztető faktorokat megfelelő önismereti munka facilitálásával, hogy kiaknázhatóak legyenek a 

meglévő erők, valamint meg kellene tanítani, hogy a stresszes szituációkban tudatosabb 

önszabályozással legyenek képesek az adaptivitásra (Holecz, 2015). 

 

1.2. Az egyetemi hallgatók online szabadidős tevékenységeinek jellemzői 

Az infokommunikációs eszközök elterjedése óta a fiatalok világa alig hasonlítható a korábbi korok 

fiataljainak életéhez. Átalakul időháztartásuk, családi, iskolai, munkaerő-piaci státusuk, másként osztják 

be, másra használják szabadidejüket, más az információszerzési és a kommunikációs stratégiájuk, 

miként átalakul(t) számukra a kapcsolat, a közösség, a szórakozás, a tanulás fogalma is. Az információs 

társadalom korának egyik legfontosabb problémája, hogy a felnövekvő generációk – beleszületve a 

digitális korba – miképpen alakítják át az ismert társadalmat, és hogyan alakítja az őket (Rab et al. 2008). 

Az internet szélesebb körű, már nem csak munka célú használatának elterjedésével egyidejűleg egy 

új, eddigiektől eltérő szabadidő eltöltési lehetőség született. Mivel az ember szabadideje véges, 

nyilvánvaló, hogy ennek az új tevékenységnek ki kell szorítania valami más, eddig alkalmazott időtöltést 

(hacsak nem növekszik a szabadon felhasználható idő éppen annyival, amennyit internetezéssel töltünk). 

Ez jelentheti egy vagy néhány korábbi szabadidős elfoglaltság kiváltását, de azt is, hogy az összes eddigi 

szabadidős tevékenységből lecsippentve egy darabot a régi időtöltés-szerkezet gyakorlatilag változatlan 

marad. Sőt, az internet esetében már azt is feltételezhetjük, hogy azáltal, hogy hatékonyabbá tudja tenni 

pl. az ügyintézést vagy a munkát, az eddigi kötött időből felszabadít valamennyit, megnövelve ezzel a 

szabadidő mennyiségét (Csüllög, 2012). 

A tömegkommunikációs kutatások területéről származó funkcionális ekvivalencia elve szerint egy 

új technológia elsősorban azokat a tevékenységeket helyettesíti, amelyek funkciójukat tekintve a 

leginkább hasonlítanak hozzá (Robinson et al. 2001). A kommunikációkutatásokban használatos 

funkciók - információnyújtás, szocializáció, kulturális integráció, szórakoztatás - mindegyikét el tudja 

látni valamennyi nyomtatott és audiovizuális médium, így az internet is. De nem csak a médiahasználat 

képes ezen funkciók ellátására, hanem egyéb tevékenységek is. A televízió esetében az elméletet 

megerősítették az empirikus kutatások is, melyek kimutatták, hogy a tévé jelentős hatással volt minden 

addigi, könnyed szórakozást kínáló médiumra. Csökkent például a rádióhallgatók, a moziba járók és 

egyes magazinokat olvasók száma. Az általános magyarázat szerint a tévé minden eddigi médiumnál 

hatékonyabban látta el azokat a funkciókat, amelyeket a régi, leváltott médiumok képviseltek. De nem 

csak a médiahasználat terén mutatkoztak jelentős különbségeket a tévénézők és a nem nézők között, 

hanem egyes társas tevékenységek (házon kívüli társasági élet, otthoni beszélgetések) esetén is. A 

tapasztalt különbségek minden országban konzisztensek voltak, függetlenül a televízió elterjedtségi 

fokától (Csüllög, 2012). 

Az internet hatásának vizsgálatára is alkalmas lehet a funkcionális ekvivalencia megközelítés. Az 

internet tömegkommunikációs tartalmait tekintve minden más médium helyettesítésére alkalmas, 

megjelenési formáját tekintve az elektronikus médiumokat helyettesítheti, a használati kontextus alapján 

pedig az otthoni, időkontroll nélküli tevékenységekkel veheti fel a versenyt. E kritériumoknak leginkább 

a televízió nézés felel meg, de funkcionális helyettesítést feltételezhetünk még egyéb médiumok 

használata esetében is. Fontos különbség az internet és a korábbi tömegmédiumok között, hogy míg az 

utóbbiak kizárólag egyirányú információátadásra voltak képesek, addig az internet jellemző sajátossága 

a decentralizáltság és az interaktivitás, valamint a személyközi kommunikációra való lehetőség. Ilyen 

megközelítésben az internethasználat nemcsak a hagyományos médiumokkal konkurálhat, hanem a 

társas időtöltések hagyományos formáit is helyettesítheti (Csüllög, 2012). 

Az internet hatásait vizsgáló korai kutatások egyike, az 1995-96-os pittsburghi "HomeNet" vizsgálat 

az internet negatív társadalmi hatásaira hívta fel a figyelmet (Kraut et al. 1998).A szerzők korábbi 

internet tapasztalattal nem rendelkező háztartásokat szereltek fel betárcsázós internet kapcsolattal, és azt 

vizsgálták, hogyan változnak az attitűdjeik, társas aktivitásuk az új technológia használatának hatására. 

Az interjúalanyokat megkérdezték a kísérlet előtt, majd 52, illetve 104 hét elteltével. Az eredmények 

azt mutatták, hogy az internethasználat összefügg a családtagok közti kommunikáció gyengülésével, a 

társas kör szűkülésével, valamint a magányosságérzet növekedésével. A kutatók mind a helyi mind a 

távoli kapcsolathálózat méretét tekintve szűkülést tapasztaltak a nethasználat hatására - bár itt csak a 



 

538 

 

személyes kontaktuson alapuló kapcsolatokat vették figyelembe, ezek online helyettesítését nem. Úgy 

tűnt, hogy az otthoni internetezés a tévénézéshez hasonlóan a társas tevékenységekkel töltött időt 

helyettesíti, vagyis csökkenti a családdal, barátokkal töltött időt, valamint a civil részvételi aktivitást. A 

projekt kétségkívül jelentős előrelépést jelentett az internethasználat hatásainak megértésében, a 

mesterséges kutatási szituáció azonban óvatosságra int az általánosítások megfogalmazásában. A hálón 

töltött túl sok idő, a vele járó frusztráció származhatott éppen a technológia felfedezéséből, a megismerés 

kezdeti lelkesedéséből vagy éppen a tapasztalatlanságból fakadó ügyetlenségből is, mint ahogy erre a 

kutatócsoport egy későbbi vizsgálata bizonyítékokat is talált (Kraut et al. 2002). 

Japánban szintén időmérleg módszerrel vizsgálta az internethasználat hatásait. A kutatás során 2200 

12 és 74 év közötti válaszadóval töltettek ki 15 perces egységekre osztott naplót két egymást követő 

napjuk időfelhasználásáról, melyben rögzítették az elsődleges és másodlagos tevékenységeket és azok 

helyszínét. A kutatás a főbb alaptevékenységeken (alvás, munka, rekreáció) kívül részletesen csak az IT 

és infokommunikációs eszközhasználat különböző módjait, valamint a TV nézést vizsgálta. A 

tévénézéssel kapcsolatban arra az eredményre jutottak, hogy csak azoknál érzékelhető a helyettesítés, 

akiknek elég sok szabadidejük van. A kevés szabadidővel rendelkezők körében nem volt szignifikáns 

eltérés nethasználók és nem használók között a tévénézés mennyiségében. A vizsgálat azt is kimutatta, 

hogy az információs tevékenységekkel töltött idő nagy részére (közel negyedére) jellemző a szimultán 

másodlagos tevékenység végzése, ami leggyakrabban a tévénézést jelenti, de majdnem ilyen jellemző 

netezés közben a beszélgetés vagy a telefonálás is (Ishii, 2004). 

Az amerikai GSS adatok longitudinális vizsgálata alapján azt találta, hogy miközben az 

internethasználat 2000 és 2006 között 48-ról 60%-ra nőtt, addig a különböző társas aktivitások 

intenzitása (rokonok, barátok, szomszédok látogatása, szexuális együttlét, templomba járás) nem 

változott jelentősen. A nem internetezők többet látogatják a rokonaikat, az internetezők pedig a 

barátaikat. A tévénézés is szignifikánsan alacsonyabb az internetezőknél, ám ezt a különbséget nagyrészt 

a demográfiai jellemzők okozzák (Robinson – Martin, 2010). 

A magyarországi időmérleg adatokat elemezve az IT használat vonatkozásában, Nyeste Gábor fő 

kérdése az volt, vajon csökkenti-e az infokommunikációs technológia használat a társas szabadidőt. A 

társas szabadidő meghatározásánál azokat a tevékenységeket vette figyelembe, amelyek elősegíthetik 

az információk áramlását, és ezáltal a társadalmi tőke növekedést. Azt vizsgálta, hogy a kapcsolatokon 

keresztül zajló információáramlást hogyan befolyásolja az információs technológia. Az általa definiált 

társas szabadidő országos átlaga 61 perc (ami 10 perccel magasabb, mint a KSH eredeti besorolása 

szerinti). A számítógép használóknak bár összességében 15 perccel kevesebb szabadidejük van, a társas 

szabadidő tekintetében jobb helyzetben vannak, mint a nem használók: 16 perccel többet töltenek 

információcserére alkalmas közösségi tevékenységekkel. A közösségi időtöltés átlagos mennyisége a 

számítógépet használók körében 73 perc, az internetet használók esetén még magasabb: 79 perc. A 

demográfiai kontrollváltozókat is tartalmazó többváltozós regressziós modell azt mutatja, hogy a 

számítógép és az internet használatnak önmagukban is van némi pozitív hatásuk a társas időtöltésre, 

azonban jóval kisebb, mint például az életkornak, a nemnek, az iskolai végzettségnek, a lakóhelynek és 

a gazdasági helyzetnek. Az adatok alapján az azonban világosan látszik, hogy az infokommunikációs 

eszközök használata nem csökkenti a társas szabadidő mennyiségét. Érdekes lett volna azt is megnézni, 

hogy a számítógéppel vagy internetezéssel eltöltött idő hossza milyen összefüggést mutat a közösségi 

tevékenységekkel töltött idővel. Az 1999/2000-res időmérleg adatbázisban azonban még nagyon 

alacsony volt az internethasználat ideje, ami korlátozta az elemzési lehetőségeket (Nyeste, 2003). 

Lengyel György és Lőrincz László (2006) a World Internet project magyarországi keresztmetszeti, 

illetve panel adatain vizsgálták az internethasználat hatását a különböző szabadidős tevékenységekre, 

kiemelt tekintettel a társas időtöltésekre. A keresztmetszeti elemzések azt mutatták, hogy az 

internethasználók kevesebb időt töltenek rádióhallgatással, tévénézéssel, sporttal és a családjukkal, 

viszont többet vannak barátaikkal, többet telefonálnak, olvasnak és hosszabb időt töltenek közösségi 

eseményeken, mint a nem használók. A funkcionális helyettesítés elve eszerint leginkább a média 

területén érvényesül. Összevontan vizsgálva a különböző társas és nem társas tevékenységeket, a 

szerzők azt tapasztalták, hogy az internetezők hetente átlagosan hat órával többet töltenek társas 

elfoglaltságokkal, mint a nem internetezők, míg a magányos tevékenységekre szánt idő csak kisebb 

mértékben különbözött. Az életkor és az iskolai végzettség hatásainak kiszűrése mellett az 

internethasználat hatása szignifikáns maradt a barátokkal töltött idő, a telefonálás, az olvasás, a 

rádióhallgatás és a tévénézés esetén. A családtagokkal töltött időre gyakorolt negatív hatás viszont a 
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kontrollváltozók bevonását követően eltűnt. A 2001-2003-as WIP adatok lehetővé tették a 

panelelemzést, így a szerzők azt is megvizsgálhatták, hogyan változott az egyik évről a másikra 

internetezőkké válók szabadidős tevékenységszerkezete. Az első két évet összehasonlító elemzések azt 

mutatták, hogy az internethasználattal párhuzamosan csökkent a családdal töltött idő, ugyanakkor nem 

változott jelentősen a baráti társaságban töltött. A harmadik évre viszont már a családi együttlétre 

gyakorolt hatás is eltűnt, amit a szerzők a kezdő internetezés sajátságosságának tulajdonítottak, ami az 

első éves internetezőknél jelentkezett. Az összevont szabadidős tevékenységek közül sem a társas, sem 

a magányos tevékenységek ideje nem változott szignifikánsan az új internetezők körében (Lengyel 

György - Lőrincz László, 2006). 

 

2. Offline és online megküzdési stratégiák a koronavírus idején, tanítóképzős hallgatók körében 

 

2.1. A vizsgálat célja 

Kérdőíves vizsgálatunk tárgyát a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak a 

járványhelyzet során alkalmazott online és offline megküzdési stratégiái képezik. Megvizsgáltuk a 

koronavírusnak a hallgatókra gyakorolt fizikai és lelki hatásait, megküzdési startégiáik jellemzőit, 

valamint a megváltozott helyzetben alkalmazott időtöltési tevékenységeik formáját. 

 

2.2. Módszer 

A vizsgálatot kérdőíves módszerrel végeztük, a kérdőíveket online tettük közzé. A felmérésre 2021. 

májusában került sor. A mérőeszközt alkotó kérdéseket a COH-FIT projekt kérdőíve alapján állítottuk 

össze, saját kérdésekkel kiegészítve. A Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during 

Infection Times egy nemzetközi felmérést végző projekt, amely a corona vírus pandémia (COVID-19) 

által érintett országok egész lakosságára irányul. A COH-FIT projekt célja a kockázati és a védelmet 

nyújtó tényezők azonosítása amelyek tájékoztatást nyújtanak a COVID-19 pandémiát megelőző és 

beavatkozó programok számára (COH-FIT, online). 

A kérdőív összesen 53 kérdést tartalmazott, amelyek a követező kérdéscsoportokból tevődtek össze: 

– háttérváltozók: 5 item; 

– a koronavírussal kapcsolatos fizikai hatások: 12 item; 

– mentális egészség: 9 item; 

– megküzdési stratégiák: 11 item; 

– figyelem: 2 item; 

– időtöltés: 14 item. 

 

2.3. Minta 

A kutatásban összesen 132 magyar nyelven tanuló hallgató vett részt a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karról. 

 

2.3.1. A minta háttérváltozóira vonatkozó eredmények 

Évfolyam: a felmérésben részt vevő hallgatók közül legtöbben, 42%-uk első évfolyamra jár. 21-21%-

uk második és harmadik évfolyamos, 12%-uk negyedikes. A mester szakos hallgatók 4%-a töltötte ki a 

kérdőívet (1. táblázat).  

 
1. táblázat: Évfolyam 

 

évfolyam N % 

1. évfolyam 55 42 

2. évfolyam 27 21 

3. évfolyam 27 21 

4. évfolyam 17 12 

mesterképzés 6 4 

Összesen 132 100 

 

Szak: a kutatás résztvevői 6 szak hallgatói közül kerültek ki. Legtöbben, a résztvevők 45%-a az 

okleveles tanítók közül vett részt a felmérésben. További 36%-uk okleveles óvodapedagógus, 10%-uk 
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okleveles kommunikátor, a fennmaradó hányaduk okleveles nevelő, illetve mester tanító és mester 

óvodapedagógus szakokra jár (2. táblázat). 
2. táblázat: Szak 

 

szak N % 

okleveles tanító 60 45 

okleveles óvodapedagógus 48 36 

okleveles kommunikátor 13 10 

okleveles nevelő 5 4 

mester tanító 4 3 

mester óvodapedagógus 2 2 

Összesen 132 100 

 

Nem: a felmérésben összesen 18 férfi (14%) és 114 nő (86%) vett részt. 

Kor: a felmérésben részt vevő hallgatók 38%-a 20 évnél fiatalabb. 59%-uk 21-30 éves, további 3% 

30 évnél idősebb (3. táblázat). 

 
3. táblázat: Korcsoport 

 

korcsoport N % 

20 évnél fiatalabb 50 38 

21-30 éves 78 59 

31 évnél idősebb 4 3 

Összesen 132 100 

 

Lakóhely: származási településüket illetően a minta nagyjából azonos arányban oszlik meg falu és 

város között. 54%-uk városból, 46%-uk faluból származik. 

 

2.4. A felmérés eredményeinek bemutatása 

 

2.4.1. A koronavírus fizikai hatásai 

A koronavírus fizikai hatásaival kapcsolatban tíz kérdést tettünk fel a kutatásban részt vevő 

hallgatóknak. 

(1) Ön megfertőződött a koronavírussal? 

A válaszok alapján a kutatásban részt vevő hallgatók 20%-a kapta el a vírust, 80%-uk nem.  

(2) Ha igen, milyen jellegű tünetei voltak?  

Azok közül, akik átestek a fertőzésen, 74% számolt be enyhe, 26% pedig közepes erősségű 

tünetekről. Súlyos hatása egyik esetben sem volt a vírusnak. 

(3) Ha igen, került-e kórházba a fertőzés miatt? 

A fertőzöttek 7%-a került kórházba, 19%-uk csak rutinvizsgálaton vett részt, 74%-uk nem szorult 

kórházi kezelésre. 

(4) Tud róla, hogy Ön volt egy térben koronavírustól fertőzöttekkel? 

A kutatásban részt vevők nagyjából fele-fele arányban számoltak be arról, hogy tudomásuk szerint 

voltak-e egy térben fertőzöttekkel. 49%-uk nem volt, 51%-uk volt. 

(5) Volt közvetlen kontaktusban koranavírus esetekkel? 

A válaszadók 30%-a került közvetlen kapcsolatba bizonyítottan fertőzött személyekkel, 70%-uk nem 

tud ilyen kapcsolatról. 

(6) Az elmúlt két hétben volt olyan tünete, ami jellegzetes a koronavírus fertőzésre? (láz, köhögés, 

légszomj, torokfájás, fáradtság érzése) 

A felmérés időpontját megelőző két hétben a résztvevők mindössze 5%-a tapasztalt olyan tünetet, 

amely jellegzetesen a koronavírus fertőzésre utal (láz, köhögés, légszomj, torokfájás, fáradtság), 95%-

uk nem észlelt hasonló tüneteket. 

(7) Hányszor tesztelték koronavírusra?  

A hallgatók többségét, 75%-át egyszer sem tesztelték a koronavírusra. 19%-uk egy teszten esett át, 

6%-uk esetében kettőnél több tesztet is végeztek. 
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(8) Megfertőződött koronavírussal bárki, aki közel áll Önhöz?  

A válaszadók 55%-a számolt be arról, hogy hozzá közel álló személyek nem fertőződtek meg a 

vírussal. További 45% hozzátartozója elkapta a vírust. 

(9) Felvettek valakit az Önhöz közel állók közül kórházba a koronavírus miatt? 

A résztvevők 55%-a válaszolta, hogy nem fertőződött meg senki a hozzájuk közel álló személyek 

közül, 45%-uk esetében viszont volt fertőzött a közvetlen környezetükben.  

(10) Meghalt valaki az Önhöz közel állók közül a koronavírus miatt? 

A megfertőződött hozzátartozók 5%-a halt meg a vírusfertőzés következtében, 95% esetében nem 

volt haláleset a közel álló személyek körében. 

(11) Mennyire tartotta be a korlátozásokat az elmúlt 2 hétben? 

A válaszadók 39%-a teljes mértékben, 37%-uk pedig többnyire betartotta a korlátozásokat. 21%-uk 

be is tartotta és nem is, 2%-uk nem nagyon, további 2%-uk pedig egyáltalán nem (1. táblázat). 

 
4. táblázat: A korlátozások betartása 

 

 N % 

egyáltalán nem tartotta be 3 2 

nem igazán tartotta be 3 2 

be is tartotta és nem is 27 21 

többnyire betartotta 48 37 

teljes mértékben betartotta 51 38 

Összesen 132 100 

 

(12) Mennyire érezte magát izoláltnak a koronavírus-járvány miatt? 

A megkérdezett hallgatók 20%-a teljes mértékben, 30%-a többnyire korlátozva érezte magát. 37%-

a semleges választ adott. 7%-uk nem igazán, 6%-uk pedig egyáltalán nem érezte izoláltnak magát  

(5. táblázat). 

 
5. táblázat: Izoláltság érzése 

 

 N % 

egyáltalán nem 8 6 

nem nagyon 10 7 

igen is és nem is 49 37 

többnyire igen 39 30 

teljes mértékben 26 20 

Összesen 132 100 

 

2.4.2. A hallgatók mentális egészségi állapotára vonatkozó eredmények 

A kutatás során vizsgáltuk a hallgatók mentális egészségének mértékét 9, mentális állapotra 

vonatkozó kérdés segítségével. 

A választ 1-től 5-ig tartó Líkert-skálán adhatták meg a hallgatók, ahol az 1-es érték azt jelzi, hogy 

egyáltalán nem jellemző rá az adott tulajdonság, az 5-ös érték pedig azt, hogy teljes mértékben jellemző. 

A kapott válaszok átlagét figyelembe véve a 2,5 és 3,5-ös értéktartományt jelöltük meg semleges 

attitűdként. A 3,6-tól 5-ig terjedő értéktartomány pozitív, az 1-től 2,49-ig terjedő értéktartományt 

negatív attitűdöt jelent az adott tulajdonságra vonatkoztatva. 

A eredmények alapján öt témakör esetében mértünk pozitív attitűdöt, további négy kérdésben pedig 

semleges beállítódást (6. táblázat).  
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6. táblázat: Mentális egészség 

 

 átlag szórás 

1.  Teljesen energikusnak és tettrekésznek érzem magam. 3,30 1,2 

2.  Úgy érzem, én irányítom az életemet. 3,58 1,1 

3.  Mindig a legnagyobb erőbedobással cselekszem. 3,64 1,1 

4.  Bizakodóan látom a jövőmet. 3,91 1,2 

5.  Elégedettnek és kiegyensúlyozottnak érzem magam lelkileg. 3,42 1,3 

6.  Társas kapcsolataimmal elégedett vagyok. 3,76 1,2 

7.  Képes vagyok arra, hogy alkalmazkodjak a változásokhoz. 3,71 1,4 

8.  Sokat teszek testi egészségem megőrzése érdekében. 3,29 1,2 

9.  Könnyen megbirkózom a stresszes helyzetekkel.  3,14 1,1 

 

Negatív attitűd egyik esetben sem jellemzi a hallgatókat. Kiemelkedően pozitív attitűddel, azaz 4-es 

értéken felüli eredménnyel sem találkoztunk, de alapvetően pozitívnak tekinthető a felmérésben részt 

vevő hallgatók mentális hozzáállása. 

Az energikusság, kiegyensúlyozott lelkiállapot, a testi egészség és a stresszel való megküzdéshez 

történő hozzáállás a semleges tartományban maradt. 

Pozitív attitűd jellemzi az irányítást, erőbedobást, bizakodó jövőlátást, a társas kapcsolatok 

milyenségét, valamint a változásokhoz való alkalmazkodás képességét. Ezek a jellemzők fokozottan is 

hozzájárulnak a pandémia miatt kialakult, megterhelő korlátozásokkal sújtott változásokhoz való 

megküzdés képességéhez. 

 

2.4.3. Megküzdési stratégiákra vonatkozó eredmények 

Megvizsgáltuk, hogy a felmérésben részt vevő hallgatók mely módszereket találták a 

legalkalmasabbnak arra, hogy enyhítsék a bezártság és a bizonytalan helyzet okozta stresszhatásokat (7. 

táblázat).  

 
7. táblázat: Megküzdési stratégiák 

 

 átlag szórás 

1.  közvetlen személyes interakciók 3,97 1,1 

2.  testedzés vagy séta 3,98 1 

3.  video- és online játékok 2,46 1,2 

4.  internethasználat 4,00 1,1 

5.  folyamatos tájékozódás a járványról 2,57 1,2 

6.  média (tv, filmek, rádió, zene)  3,70 1,1 

7.  szociális média 3,55 1,2 

8.  időtöltés háziállattal  3,95 1,2 

9.  vallás, meditáció, spiritualitás 2,71 1,4 

10.  tanulás  3,72 1 

11.  szerek használata (dohány, alkohol, egyéb) 1,74 1,1 

 

Az egyes lehetőségek alkalmazásának gyakoriságát 5 fokú Líkert-skálán jelölhették a kérdőívet 

kitöltő hallgatók. A kapott átlageredmények alapján az internethasználat, testedzés, a személyes, 

közvetlen interakciók, valamint a háziállattal való időtöltés kerültek a leggyakrabban igénybe vett 

stratégiák közé. Magas arányban szerepel még a tanulás, a filmezés/tévénézés, valamint a szociális 

média (közvetett interakciók) használata is. Kevesebb szerepet kapott a megküzdési stratégiák közül a 

folyamatos, vírushelyzetről való tájékozódás, a video-és online játékok használata, valamint a vallás. 

Legkevesebb választás a különféle szerek (dohány, alkohol stb.) használatára esett megküzdési 

stratégiaként (1. ábra). 
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1. ábra: Megküzdési stratégiák 

 

2.4.4. Figyelem, koncentráció 

Igyekeztünk megvizsgálni, mennyire befolyásolta a hallgatókat a koncentrációjukban a bezártság és 

a járványhelyzettel kapcsolatos feszültségek. Megkértük őket, jelöljék, hogy mennyire volt jellemző 

rájuk az adott tulajdonság a koronavírus-járvány kitörése előtti „megszokott” életük utolsó két hetében, 

illetve a felmérést megelőző két hétben. A választ 1-től 10-ig terjedő skálán jelölhették a hallgatók (1: 

egyáltalán nem; 10: teljes mértékben). 

Megkérdeztük, mennyire unatkoztak a koronavírus előtti időszakban, illetve mennyire jellemző rájuk 

az unalom a mostani időszakban. A válaszokból az derült ki, hogy jelentősen jobban unatkoznak most 

a hallgatók, mint a régi, megszokott életükben (2. ábra). 

 

 
2. ábra: Unalom a járvány előtt és után 

 

Rákérdeztünk arra is, hogy mennyire nehéz koncentrálniuk, fókuszálniuk most, és milyen nehéz volt 

a járvány kitörése előtt. A válaszok alapján most sokkal nehezebben koncentrálnak, mint korábban  

(3. ábra). 
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3. ábra: Figyelem és koncentráció a járvány előtt és után 

 

Az 1-től 10-ig terjedő skálán adott válaszokat összesítettük, átlagukat pedig páros t-próba 

segítségével összehasonlítottuk. A próba alátámasztotta, hogy az eltérések statisztikai szempontból is 

különbséget jelentenek (8. táblázat).   

 
8. táblázat: Figyelem, koncentráció 

 

 előzőleg jelenleg páros t-próba 

 átlag szórás átlag szórás t p 

unalom 2,98 2,3 3,64 2,9 3,67 0,001 

koncentráció 3,89 2,5 5,13 3,2 5,00 0,001 

 

2.4.5. Online és offline időtöltés a koronavírus ideje alatt 

Megvizsgáltuk, mennyi időt töltöttek el a kutatásban részt vevő hallgatók különféle online és offline  

tevékenységekkel a járvány során bevezetett szigorítások során, illetve azt megelőzően, a „megszokott” 

életükben. Négy offline és három online tevékenységet soroltunk fel (a tv-illetve filmnézést az online 

tevékenységek témakörébe soroltuk), és megkértük a hallgatókat, hogy értékeljék, mennyi időt töltöttek 

el az adott tevékenységgel azelőtt, és mennyit foglalkoznak vele most. 

Az eredményekből az derült ki, hogy a koronavírus előtti időkben a hallgatók a legtöbb időt, napi 

átlagosan 2,3 órát olvasással vagy tanulással töltöttek. Most azonban a közösségi médival való 

foglalkozás szerepel az első helyen. Naponta átlagosan 2,6 órát töltenek el a hallgatók a Facebook, 

Instagram, Facetime, Twitter stb. közösségi oldalak használatával (4. ábra). 

 

 
4. ábra: Online és offline időtöltés a koronavírus ideje alatt 
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Két olyan tevékenység van a vizsgáltak között, amellyel a hallgatók jelentősen több időt töltenek el 

most, mint a járványhelyzet előtt. Az egyik ilyen tevékenység a közösségi média használata, a másik 

pedig az interneten történő szörfözés. A többi tevékenység esetében az eltérés nem jelent szignifikáns 

különbséget a páros t-próba eredményei alapján (9. táblázat). 

 
9. táblázat: Online és offline tevékenységek 

 

 tevékenységek 
előzőleg jelenleg páros t-próba 

átlag szórás átlag szórás t p 

online  

közösségi média  2,23 0,8 2,59 0,8 4,41 0,001 

internetes szörfözés 2,25 0,9 2,41 0,9 3,40 0,001 

video- és/vagy online játékok 1,46 0,8 1,52 0,8 1,64 0,1 

tv vagy filmek nézése 1,83 0,8 1,89 0,9 1,15 0,2 

offline 

olvasás vagy tanulás 2,33 0,9 2,39 1,1 0,91 0,3 

zene- vagy rádióhallgatás 2,23 1,0 2,17 1,0 -1,64 0,1 

sportolás, testedzés 2,08 0,7 2,01 0,7 -1,31 0,2 

 

2.5. Az eredmények összefoglalása 

A szabadkai tanítóképzős hallgatók körében elvégzett vizsgálat eredményeiből kiderüt, hogy a részt 

vevők 20%-a fertőződött meg koronavírussal, közülük a legtöbben enyhe, esetleg közepes súlyosságú 

tünetekről számoltak be. A fertőzöttek mindössze 20%-a került kórházba.   

A járványügyi intézkedéseket a megkérdezett hallgatók többsége betartotta. Legtöbben korlátozva 

érezték magukat a megszigorítások során. 

A hallgatók mentális egészségét vizsgálva megállapítottuk, hogy alapvetően pozitív hozzáállás 

jellemzi őket ezen a téren. Az irányítást, erőbedobást, bizakodó jövőlátást, a társas kapcsolatok 

milyenségét, valamint a változásokhoz való alkalmazkodás képességét pozitív hozzáállás jellemzi, az 

energikusság, kiegyensúlyozott lelkiállapot, a testi egészség és a stresszel való megküzdéshez történő 

hozzáállás a semleges tartományban maradt. 

A megküzdési stratégiákkal kapcsolatos eredmények alapján az internethasználat, testedzés, a 

személyes, közvetlen interakciók, valamint a háziállattal való időtöltés kerültek a leggyakrabban 

igénybe vett stratégiák közé. Magas arányban fordul elő emellett még a tanulás, a filmezés/tévénézés, 

valamint a szociális média (közvetett interakciók) használata is. Kevesebb szerepet kapott a megküzdési 

stratégiák közül a folyamatos, vírushelyzetről való tájékozódás, a video-és online játékok használata, 

valamint a vallás. Legkevesebb választás a különféle szerek (dohány, alkohol stb.) használatára esett 

megküzdési stratégiaként. 

A figyelmet, koncentrációs képességet illetően azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók jelentősen jobban 

unatkoznak most, mint a régi, megszokott életükben, illetve most sokkal nehezebben koncentrálnak, 

mint korábban. 

Az online és offline formában eltöltött időtöltést illetően a koronavírus előtti időkben a hallgatók a 

legtöbb időt, napi átlagosan 2,3 órát olvasással vagy tanulással töltöttek. Azóta viszont a közösségi 

médival való foglalkozás szerepel az első helyen. Naponta átlagosan 2,6 órát töltenek el a hallgatók a 

Facebook, Instagram, Facetime, Twitter stb. közösségi oldalak használatával. A közösségi média 

használatával és az interneten való szörfözéssel jelentősen több időt töltenek el most a hallgatók, mint a 

járványhelyzet előtt. 

 

3. Az eredmények diszkussziója, további kutatási tervek 

Tanulmányunk célja volt megvizsgálni, milyen megküzdési stratégiákat alkalmaztak a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói a karantén idején. Igyekeztünk feltárni, milyen mértékben 

változtatta meg viselkedésmódjukat és szokásaikat a világválság, milyen arányban alkalmaztak online 

és offline megküzdési stratégiákat. A kapott eredmények segíthetnek feltárni azokat a szükségleteket, 

amelyek az esetleges online függőség leküzdésében segíthetik a hallgatókat.  
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Összességében elmondhatjuk, a kapott eredmények alapján a hallgatók unatkoztak a távoktatás 

során, és feltételezhetően emiatt megnőtt a közösségi médiahasználattal eltöltött idő is. Ami viszont 

pozitív, hogy megküzdési stratégiaként nem került előterbe a különféle szerek használata, mint például 

a dohány, alkohol, inkább választották a plusz tanulást, vagy a testedzést. 

További kutatási kérdésként megjelenhet, hogy a kedvtelés vagy a munkavégzés vezetett-e a az 

online időtöltés gyakoriságához, illetve, vannak-e esetleg maradandó negatív vagy maradandó pozitív 

hozadékai a karantén idején megváltozott online és offline tevékenységeknek. 
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OFFLINE AND ONLINE COPING MECHANISMS DURING COVID-19 PANDEMIC 

AMONG TEACHER TRAINING STUDENTS 

 

Summary 

Covid-19 pandemic caused a total turn-over of one’s previous lifestyle, which in addition to the 

danger of the virus itself also caused severe source of stress. Community programs were canceled, social 

contacts were minimalized, free-time activities were regulated and higher education was online attended. 

In this period, university students also spent more time in front of their computers, and on their mobile 

phones. Many of them resorted to online activities as a form of coping strategy. Increased screen-time 

became the central form of education, entertainment and social life. However, one of its risks is screen 

addiction. 

The purpose of the present study is to investigate what coping mechanisms were applied among 

students of the Hungarian Language Teacher Training Faculty during their quarantine. Our goal was 

also to reveal to what extent their behavioral pattern were altered and to what extent they applied online 

or offline coping mechanisms. Research results can provide information upon their needs that can 

overcome their possible online addiction. 

 

Keywords: university students, online and offline coping mechanisms 
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Összefoglaló 

A digitalizációs folyamatoknak számos globalizációs hatása válik egyre ismertebbé, amely 

napjainkban szorosabban kötődik a fenntarthatóság formális kereteihez. A digitális oktatás 

kontextusában az Internet-alapú, Web 2.0-ás digitális platformok, alkalmazások, valamint az 

infokommunikációs eszközök és rendszerek az oktatás folyamatában jelentős szintet léptek előre, az 

oktatástechnikai megoldásokon túl, a technológiai és konnektivista megközelítésű tanuláselméletté 

nőtték ki magukat, a módszertani és technológiai kultúra részévé válnak egyre inkább. A folyamatosan 

változó gazdasági, társadalmi és tanulási környezet eredményeként világosan kirajzolódnak a 

pedagógiában bekövetkező paradigmaváltás szükségszerű új jelenségei, innovációs irányai. 

Előadásunkban bemutatjuk, egyetemi és szakképzési tapasztalatok alapján melyek azok tendenciák és 

módszertani lehetőségek, melyek a jövőben a jelenléti oktatásba integrálhatók. A bemutatott 

modellünkben vázoljuk, milyennek képzeljük el azt a hibrid tanítást, mely tudás szempontjából hosszú 

távon is eredményes, költségszerkezet tekintetében pedig fenntartható. 

 

Kulcsszavak: fenntartható oktatás, digitalizáció, pedagógiai módszerek, IKT alapú megoldások,  

hibrid oktatás 

 

 

1. Az online tanítás-tanulás előzményei és kezdeti nehézségei 

Az elmúlt években pedagógiai, oktatásszervezési és -módszertani kutatásokat olvasva (Balázs, 

2020), illetve konferencia előadásokat hallva egyre többször találkoztunk a következő gondolatokkal: 

„az oktatási módszereken változtatni kell; digitális transzformáció időszakát éljük; be kellene vonni az 

IKT-eszközöket a tanítási-tanulási folyamatba; a frontális oktatás idejétmúlt, alkalmazkodni kell a 

változó igényekhez; digitális kompetenciák kellenek a sikeres munkaerőpiaci boldoguláshoz”. 

Mindezek a vélemények természetesen nem voltak véletlenek, hiszen a gyakorlati tapasztalatok azt 

mutatták, a változás küszöbén állunk, az informatika és digitális világ fejlődése, az internetes ügyintézés 

és információkeresés, a közösségi média térhódítása, az IKT-eszközök általános elterjedése és 

mindennapi használata, mindezekkel együtt a megváltozott egyéni, társadalmi szokások egy egyre 

digitalizálódó világ képét vetítették előre. A technológia térhódítása az oktatási rendszert sem hagyta 

változatlanul, a tanulók, hallgatók döntő többsége rendelkezett digitális eszközökkel, mely átformálta 

társas kapcsolataikat, tanulási és szabadidős szokásaikat, igényeiket. A tanulmányokkal kapcsolatos 

ügyintézés, tantárgyfelvétel, információszerzés, tájékoztatás, dokumentálás online térbe helyeződött át. 

Egyre gyakoribb kutatási témává vált a digitális szakadék okainak és leküzdési lehetőségeinek 

vizsgálata, általános vélekedés volt, hogy a mai fiatalok rendelkeznek a szükséges digitális 

kompetenciákkal, hiszen IKT-eszközeik segítségével és azokon keresztül élik mindennapjaikat, és 

elvárásként jelent meg, hogy a pedagógusok, oktatók is rendelkezzenek az elvárt készségekkel. Mind 
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több jó gyakorlatot láttunk a digitális pedagógia megvalósulására, mely az IKT-eszközök tanórai 

alkalmazását jelentette leginkább. Összességében egy olyan online oktatási környezet ideálja 

bontakozott ki és került a vizsgálatok középpontjába, melyre még a teljes rendszer szintjén nem volt 

példa, mégis sok kutatót foglalkoztatott a kérdés: „Mi lenne, ha?”. 

Magyarországon 2020 márciusában, a Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú határozata az online 

oktatásra való átállásról, és az ezt követő hetek hamar választ adtak a kérdésre. A hírek és közösségi 

média az alábbi állításoktól lett hangos: „a digitális oktatás semmire sem jó; a tanár csak kiadja a 

feladatot és nem csinál semmit; a tanulóknak egész nap gép előtt kell ülniük, hogy hallgassák az online 

órát; nincs online óra; a tanár semmit sem tud; a tanár mindent tud. Természetesen a negatív vélemények 

voltak hangosabbak, hiszen az átállás nem volt zökkenőmentes, és eleinte kevés volt az az intézmény és 

pedagógus, aki gyorsan és megfelelően tudott reagálni a kialakult helyzetre. Az oktatási rendszer 

szereplői ráeszméltek az alábbiakra: 

- a jelenléti formában történő tanítás-tanulás nem leképezhető egy az egyben online térbe; 

- a tanulók jelentős része nem tudja céljainak megfelelően kezelni az IKT-eszközöket; 

- a pedagógusok zöme nem rendelkezik megfelelő digitális kompetenciákkal; 

- nem rendelkezik mindenki tanításra-tanulásra megfelelően használható saját IKT-eszközzel; 

- nincsenek, vagy csak nagyon kis számban vannak megfelelő digitális tananyagok. 

 

A továbbiakban ezeknek az állításoknak a hátterét, lehetséges okait mutatjuk be kapcsolódó 

kutatások, valamint saját tapasztalatok alapján. 

1. A jelenléti formában történő tanítás-tanulás nem leképezhető egy az egyben online térbe 

Ahogyan korábban is bemutattuk, az oktatási rendszer néhány szereplője viszonylag gyorsan reagált 

a hirtelen változásra, azonban ez az alkalmazkodás eleinte nem volt egyszerű az innovatív, digitális 

térben magabiztosan mozgó tanároknak és tanulóknak sem, hiszen az oktatási rendszer keretei továbbra 

is merevek maradtak. (Lovász-Fűtő 2021) Ennek következtében olyan megoldások jöhettek szóba, 

melyek beintegrálhatók az oktatási keretekbe, ezek javarészt azonban egyéni kezdeményezések voltak, 

egymástól elszigetelve. (Jaskóné) A különböző gyakorlatokat az iskolák eltérően értelmezték, és nem 

tudtak egy egységes rendszert kidolgozni a digitális oktatásra. 

Mivel a tervezési és felkészülési fázis kimaradt, a kényszerű átállás azonnali intézkedést igényelt, 

nem álltak rendelkezésre megfelelő kommunikációs rutinok és felületek, melyek az interakciókat, 

tananyagok küldését, instruálást és kapcsolattartást általánosan lehetővé tették volna. Egyértelművé vált, 

hogy a tantermi oktatást nem lehet egy az egyben leképezni online térbe, és a tanulási környezet teljes 

átalakítása szükséges a tanítási-tanulási folyamat oktatásához. Komenczi (2016) szerint „A tanulási 

környezet kialakítása és működtetése többféleképpen lehetséges. Az, hogy egy tanulási környezet mi 

módon szerveződik, függ az adott rendszer kialakítóinak tudás- és tanuláskoncepciójától, az adott 

korszak domináns nevelésfilozófiai nézeteitől, a nevelés céljaira és lehetőségeire vonatkozó mindenkori 

elképzelésektől. Mindez társadalmi beágyazottságú és kultúrafüggő.”. (idézi: Lovász-Fűtő 2021) Ez 

alapján tehát egy olyan rendszer alkalmazására jelent meg az igény, amely egyértelműen megfelel a 

társadalmi követelményeknek, egységes és jól kezelhető felületet kínál, melyet az oktatási rendszer 

minden szereplője céljainak megfelelően képes használni. 

2. A tanulók jelentős része nem tudja céljainak megfelelően kezelni az IKT-eszközöket 

Általános vélekedés, hogy a mai fiatalok készségszinten használják a digitális eszközöket, hiszen 

ezeken keresztül élik mindennapjaikat. A kényszerű átállás során azonban beigazolódott, hogy a gyakori 

használat nem jelent funkcionális alkalmazást, a tanulási célú használat tekintetében digitális 

kompetencia deficit jelenség figyelhető meg (Molnár, 2014). Azzal a nehézséggel szembesültek, hogy 

noha szinte minden információ néhány kattintással elérhető az interneten, ezeket nem képesek 

megfelelően szintetizálni, kritikusan kezelni, és kiszűrni azokat a lényegi elemeket, amelyekre 

szükségük van. Éppen ezért elsődleges feladattá vált őket ezekre megtanítani, valamint megismertetni 

velük az online térben történő biztonságos létezést és az internetes etikett szabályait. 

3. A pedagógusok zöme nem rendelkezik megfelelő digitális kompetenciákkal 

A pedagógus társadalom alapvetően két csoportra bontható a digitális eszközökkel szemben 

tanúsított magatartásuk és attitűdjük alapján. Habár ma már elvárásként jelennek meg náluk a digitális 

készségek, ezek megléte sok esetben megkérdőjelezhető, hiszen a pedagógusok korfája öregedő 

pedagógusi társadalmat mutat, sokan nem tanulták, ismerték az átállás előtt a digitális pedagógia tanítási 

módszereit. A Pandémiás időszak előtt a kötelező elvárásokon felül – pl. adminisztráció a Kréta vagy 
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egyéb rendszerben, elektronikus kapcsolattartás a tanulókkal és szülőkkel – az egyes tanárok 

hozzáállása, fejlődés iránti elkötelezettsége, személyisége és környezete határozta meg, mennyire 

követik naprakészen a digitális változásokat és mennyire alkalmazkodnak a megváltozó igényekhez 

(Lovász-Fűtő 2021), az új oktatási forma azonban kötelező jelleggel elvárta, hogy a tanárok képesek 

legyenek biztonságosan eligazodni az online térben, azonosulni a kihívásokkal, rendelkezzenek a 

szükséges kompetenciákkal és ismerjék felhasználói szinten a elektronikus, tanulást támogató 

programokat, mindezt úgy, hogy szükség esetén képesek legyenek a tanulóknak és szülőknek is 

segítséget nyújtani. 

4. Nem rendelkezik mindenki tanításra-tanulásra megfelelően használható saját IKT-eszközzel 

Az online tanítás kezdetén a többi nehézségen túl a tanároknak és iskoláknak azzal is szembe kellett 

nézniük, hogy nem minden tanuló rendelkezik olyan IKT-eszközzel, amelyen keresztül megvalósulhat 

az online tanulás, esetleg a családban korlátozott az eszközök száma, így osztozniuk kell rajta, és sok 

olyan hátrányos helyzetű család is volt, ahol az internet nem elérhető. Ez leginkább az általános 

iskolásoknak jelentett problémát, de a szakképzésben tanulók közül is sokan szembesültek ezekkel a 

nehézségekkel. Az ezzel a nehézséggel küzdő tanulóknak tanáraik igyekeztek segíteni, például papíron, 

postán juttatták el nekik a feladatokat, azonban ez a módszer nem vezetett eredményes tanuláshoz. A 

lemaradó tanulók számára több önkormányzat biztosított nyáron felzárkóztató kurzusokat, ezek azonban 

csak lokálisan jelentettek megoldást, hiszen sokaknak nem volt lehetőségük ezeken a programokon részt 

venni. Nemcsak a tanulói oldalról, hanem a pedagógusok részéről is akadtak nehézségek, hiszen közülük 

sem rendelkezett mindenki olyan eszközökkel, amelyek alkalmasak az online tanításra – például nem 

rendelkeztek kamerával és mikrofonnal), vagy nem volt olyan megfelelő sávszélességű 

internetkapcsolatuk, amellyel zökkenőmentesen folyhattak az online órák. Többeknek fejtörést okozott, 

hogy az otthoni eszközöket ők vagy gyermekeik használják. 

A helyzetet nehezítette az is, hogy a legtöbb iskola nem, vagy csak korlátozottan rendelkezett olyan 

eszközparkkal, melyeket a tanárok és tanulók rendelkezésére bocsáthattak, valamint a boltok polcain és 

az interneten is rendkívül hamar hiánycikké váltak az IKT-eszközök és kiegészítők, így az azonnali 

beszerzésre sem volt lehetőség. A szükséges eszközök hiánya és a meglévő eszközök változatossága 

(operációs rendszer, felszereltség stb.) az azonnali átállás egyik legnagyobb kihívásaként jelent meg. 

5. Nincsenek, vagy csak nagyon kis számban vannak megfelelő digitális tananyagok 

Az általános és középiskolák, közismereti tárgyak kedvezőbb helyzetben voltak az átállás idején, hiszen 

ezekhez rendelkezésre állnak tankönyvek. A szakképzésben és egyetemi oktatásban azonban igen nagy 

kihívást jelentett a tankönyvek, elektronikus jegyzetek hiánya, illetve a meglévő anyagok elavultsága. 

Ez utóbbi képzéseknél a tanárok, oktatók feladatává vált, hogy olyan tananyagokat hozzanak létre, 

melyek alkalmasak az online tanításra-tanulásra, és megpróbálják pótolni az elmaradt gyakorlati 

oktatást, lehetőségeket. 

 

2. Milyenné vált az oktatás formája a második hullámban? 

Az idő előrehaladtával egyre több megoldás bontakozott ki, az iskolák is egységesítették a 

pedagógusokkal és tanulókkal szembeni elvárásokat, egységes rendszerek alkalmazására álltak át. 

Elterjedtebbé vált a különböző web 2.0-ás digitális platformok alkalmazása, létrejöttek a közösségi 

oldalakon különböző tematikus csoportok (Office365 a közoktatásban, Digitális szülők, Online 

otthonoktatás stb.), melyekben pedagógusok, szülők, tanulók egymást támogatták. A korábban iskolai 

adminisztrációra gyakran alkalmazott Kréta rendszerben megjelent a Digitális Kollaborációs Tér, mely 

már számonkérésre is alkalmas volt, illetve tananyagbankot is létrehoztak, mely néhány tantárgyhoz 

hasznos segítséget jelentett. A középiskolák, szakképző intézmények és egyetemek előszeretettel 

használták a Teams platformot, mely online órákra, kapcsolattartásra, feladatok kiosztására, határidők 

követésére és tananyagok megosztására egyaránt jól használható. A csökkenő tanulói motiváció és a 

társadalmi elszigetelődés továbbra is nehézséget jelentett, erre a különféle online kooperatív és 

kollaboratív munkát lehetővé tévő alkalmazások és gamifikációs lehetőségek igyekeztek némi 

megoldást kínálni. 

A koronavírus okozta második hullám idején az online oktatásra való átállás már sokkal 

zökkenőmentesebben, a korábbi tapasztalatokra építve és hibákból tanulva zajlott, ami azért is lényeges 

volt, mert a középiskolák, szakképző intézmények és egyetemek már 2020 őszén digitális tanítással-

tanulással folytatták az iskolai évet. Továbbra is nehézséget jelentett a gyakorlati képzések, főként a 

külső szakmai gyakorlatok helyettesítése, pótlása, valamint a személyes kontaktok hiánya és a csökkenő 
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motiváció, a többi probléma azonban a legtöbb esetben megoldódott. Az egységes keretrendszerek 

alkalmazásának következtében javult a kommunikáció, rendszeressé váltak nemcsak a szummatív, 

hanem a formatív értékelési módok, a digitális platformok segítségével gyakran azonnali visszajelzést 

kaphattak a tanulók. Az eszközhiányok mértéke csökkent, részben annak köszönhetően, hogy a gyártók 

reagáltak a kihívásokra, így az IKT-eszközök már nem jelentettek akkora hiánycikket, részben pedig 

azért, mert több iskola is rendelkezett addigra olyan saját készletekkel, melyeket a tanárok és tanulók 

használatába adtak. A rendszer szereplői nyitottabbá váltak az új módszerekre, és jártasságot szereztek 

a digitális tanításba-tanulásban, a tanárok gyakrabban tudtak azonosulni a mentor szereppel a frontális 

online oktatás helyett, így valóban a tanulók és a tudáskonstruálás kerülhetett a középpontba  

(Holik, 2021). 

 

3. Milyen lehet a jövőben az ideális oktatás? 

Összességében a második hullám során egy olyan rendszer kialakulása rajzolódott ki, mely sok 

tekintetben fenntarthatóbb a korábbi rendszernél. Az online tananyagok szükség esetén azonnal 

módosíthatók, szemben a papír alapú anyagokkal, és az oktatási folyamat során többször is 

felhasználhatók, nagyobb hallgatói tömeg felé eljuttathatók. A kiadott feladatok akár többször 

megoldhatók, így az eredményesebb tanulás és tudás szolgálatába állíthatók. Az utazás, közlekedés 

elmaradása nemcsak környezeti szempontból volt jelentős, de időmegtakarítást is jelentett az oktatás 

szereplői számára, akik ezt a plusz időt saját preferenciáiknak megfelelően fordíthatták egyéb 

tevékenységekre. Mindez természetesen az utazási költségek csökkentését is maga után vonta (bár ezt 

ellensúlyozza az otthoni áramfogyasztás megnövekedett mértéke). Megvalósulhatott az információk 

szabad áramlása és az azonnali hozzáférhetőség lehetősége, a tértől és időtől sok esetben független 

tanulás, amely lehetővé tette az egyéni fejlődési utak kialakulását azzal, hogy az esetenként rögzített 

előadások többször visszahallgatható, a feladatok újra és újra megoldhatók voltak. 

Az online oktatás tanulói és tanári megítéléséről korábban kérdőíves felmérést végeztünk (Molnár-

Orosz, 2020; Nagy et.al., 2021), valamint elérhető számos kapcsolódó vizsgálat (pl. Jarjabka és mtsai, 

2020), melyben a jelenléti és digitális tanítást-tanulást és ezek pozitív és negatív hatásait kutatják. Bár a 

válaszok jelentősen függnek a vizsgált sokaságtól, néhány közös megállapítás egyértelműen 

meghatározható. A személyes oktatás legjelentősebb pozitívumai közé tartozik a személyes kapcsolatok 

megléte és ezáltal lehetőség a problémák és kérdések megvitatására, megoldására, a jelenléti jellegből 

adódóan a munka és szabadidő határainak egyértelmű érzékelése, valamint a tanulási folyamatban a 

pedagógus jelenléte, a követlen kontakt és erősebb motivációs hatás. A digitális oktatás előnyei közé a 

rugalmasabb munkaidő-beosztás, és az egyedüllét miatt az önállóság, kreatív munka következtében 

megfigyelhető fejlődés határozható meg. 

A továbbiakban tehát egy olyan hibrid megvalósítás lehetőségét tartjuk ideálisnak és hosszú távon 

fenntarthatónak, ami ötvözi a két tanítási-tanulási forma előnyeit. A hibrid oktatás több szinten is 

megvalósíthatónak tatjuk. Egyrészt úgy véljük, lehetőséget kell adni a távolmaradóknak az órákba 

történő online becsatlakozásra. Ez az egyetemeken akár jelenlétként is elismerhető lenne, a 

szakképzésben és közoktatásban pedig – bár a rendszer szabályai szerint hiányzásnak minősül – 

megkönnyítené a felzárkózást, egyben megakadályozná a lemaradást, lemorzsolódást. Jó gyakorlatnak 

tartjuk a digitális oktatás során használt és bevált rendszerek további alkalmazását, így a csoportok 

létrehozását, mivel ezáltal az információáramlás, feladatok kiosztása és tananyagok elérése az elmúlt 

két évhez hasonló módon történhet. 

Úgy véljük, az IKT-eszközök tanulási folyamatból való kizárása végérvényesen lehetetlen, így arra 

kell törekednünk, hogy a pedagógusok és diákok és rendelkezzenek megfelelő mértékű digitális 

kompetenciákkal, tegyenek szert a kritikai gondolkodás képességére, tegyék magukévá a netikett 

szabályait, valamint különösen figyeljenek oda a kiberbiztonságukra. Ezek elsajátítása természetesen 

időbe telik, azonban rendszeres gyakorlással gyorsítható a folyamat. A korábbinál nagyobb 

létjogosultságot tulajdonítunk a tükrözött osztályterem módszernek, hiszen így a tanulóknak 

lehetőségük van az elméleti anyag előzetes tanulmányozására és kérdések megfogalmazására, így 

személyes tanórán elegendő idő marad a gyakorlásra, vitás kérdések megvitatására. A módszer 

alkalmazása egyben azt is jelenti, hogy otthoni környezetben is megvalósul az R-J-R tanítási modell, 

hiszen a tanuló maga dönti el, mikor áll készen az új anyag feldolgozására, a jelentéstudatosítás önállóan 

történik, a reflexió pedig önreflexióként valósul meg, amikor a tanuló megfogalmazza, mit nem értett, 

mi okozott nehézséget, és ez alapján teszi fel esetleges kérdéseit. A tanórákon a ráhangolódás után így 
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több idő és lehetőség van a jelentéstudatosításra, nemcsak előadással, hanem interaktív vagy önálló 

feladatokkal, játékkal. Nagy szerepet tulajdonítunk a gamifikációnak, feltéve, hogy az alkalmazott játék 

kapcsolódik a tanulási célhoz, így azt megerősíti, nem pedig elvonja a tanuló figyelmét, illetve, hogy a 

módszer egyensúlyban van más módszerekkel. (Australian Government Department of Education, 

Skills and Employment, 2019) A gamifikáció már nemcsak jutalom, vagy levezetés lehet, hanem önálló 

tanulási elemként segítheti a tananyag rögzülését, a halmozható pontok és szintek pedig a szummatív 

értékelés kiegészítéseként a folyamatos fejlődésről és előrehaladásról tájékoztathatja a tanulókat. A 

reflexió esetében arra kell törekednünk, hogy úgy adjunk azonnali visszajelzést, hogy elősegítsük a 

tanulók belső motivációjának növekedését. 

 

A munkánkban leírt elméleti kereteket és feltárt primer kutatásokat kiegészítve egy 2021 tavaszán 

végzet kvantitatív alapú kérdőíves felmérés témához kapcsolódó részét emeljük ki cikkünk végén. 

Kutatásunkat a felsőoktatásban tanuló hallgatók körében töltettük ki anonim módon, egy 14 kérdésből 

álló kérdőív segítségével, amelyre összesen N=146 értékelhető választ kaptunk. Vizsgálataink egyik 

nyitott kérdésére adott válaszokat szeretnénk kvalitatív alapon szemléltetés útján bemutatni, egy vizuális 

szófelhő segítségével. A következő szófelhő tehát a válaszadók kifejtett véleményeit mutatja a digitális 

munkarendű oktatásra visszatekintve, a kialakult helyzet összbenyomását tanulási szempontból. 

 

 
1. ábra: A válaszadók által megnevezett legfőbb tanulást befolyásoló tényezők, jellemzők (saját szófelhő) 

 

A felhőben megjelent kulcsszavakból is láthatóak talán, hogy elégé jellemző a bizonytalanság, illetve 

az előnyök és hátrányok megjelenése, az időbeosztás kérdésköre, a szabadabb időbeosztás, de nehezebb 

tanulás kihívása, a jelenlétivel együtt járó életformák hiánya. Ugyanakkor megjelenik egy kísérlet 

pozitív megvalósulási képe, modellje is, amelynek előnyös mutatói hasznosíthatóak lesznek a  

jövőre nézve. 

 

4. Összegzés, kitekintés 

Az elmúlt évek számos változást hoztak az oktatási rendszerben. Azt gondoljuk, egy az egyben nem 

lehet már ugyanolyan az oktatás, mint korábban volt, hiszen a pedagógusok és tanulók egyaránt tanultak 

a rendszerből, megtapasztalták a pozitív és negatív vonásokat. Természetesen lesznek olyan tanulók, 

akik még nem voltak részei az elmúlt időszak online oktatási rendszerének, és olyan tanárok is lehetnek, 
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akik igyekeznek visszatérni a megszokott módszerekhez, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 

hogy a mostani fiatalok a munkaerőpiacra kilépve már természetesnek veszik a digitális eszközök 

használatát, és ezt várják majd el a jövő generációktól is. 

Az online oktatás előnyei, a jelenléti tanítás-tanulási folyamatba integrálva nagy hozzáadott értéket 

jelenthetnek abban az esetben, ha a rendszer résztvevői azonosulni képesek a megváltozott 

módszerekkel. A jelenléti oktatásra visszaállva fontos megjegyezni, hogy az elmúlt évben a kibertér vált 

a tanulók elsődleges tanulási környezetévé, ahhoz alakították tanulási szokásaikat, mindennapjaikat, így 

az iskolapadba való fizikai visszatérés szintén jelentős változást jelent nekik, amihez újra 

alkalmazkodniuk kell. A digitális munkarendben megszerzett tapasztalatokat azonban úgy véljük 

mindenképpen érdemes lesz beépíteni a jövőbeli pedagógia és módszertani gyakorlatba. 
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THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF THE DIGITAL 

GENERATION’S USE OF DIGITAL DEVICES AND SYSTEMS AT THE 

TIME OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Summary 

There is a growing awareness of the globalisation effects of digitalisation processes, which are 

nowadays more closely linked to the formal framework of sustainability. In the context of digital 

education, Internet-based, Web 2.0 digital platforms, applications and infocommunication tools and 

systems have advanced significantly in the educational process, going beyond the educational 

technology solutions and growing into a learning theory with a technological and connectivist approach, 

becoming more and more part of the methodological and technological culture. As a result of the 

constantly changing economic, social and learning environment, the necessary new phenomena and 

innovation directions of the paradigm shift in pedagogy are clearly emerging. In our presentation we 

will show, based on university and vocational training experience, which trends and methodological 

options can be integrated into present-day education in the future. In our model we will outline how we 

imagine hybrid teaching to be effective in the long term in terms of knowledge and sustainable in terms 

of cost structure. 

 

Keywords: sustainable education, digitalisation, pedagogical methods, ICT-based solutions, hybrid 

education 
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Összefoglaló 

A digitális múzeumpedagógia nem formális tanulási környezetben, a statikus tárgyi örökség 

feldolgozásával biztosítja az egyéni, vagy csoportos adaptív tanulás lehetőségét, miközben hozzájárul a 

tevékenységet végző személy IKT műveltségének fejlesztéséhez. 

A digitális technika segítségével nemcsak a környezet és a tárgyak bemutatására nyílik lehetőség, 

hanem a digitális kompetenciafejlesztésen keresztül a diákok, felnőttek ismereteinek bővítésére is. A 

látogatók mobil, vagy asztali eszközeik használatával akár interaktív, akár játékos formában juthatnak 

hozzá a múzeumi gyűjteményhez, valamint az épített örökséghez kapcsolódó ismeretekhez. 

A digitális eszközhasználattal nemcsak az ismeretek bővítése valósulhat meg, hanem a kooperatív 

tanulás is lehetséges. A hagyományos tantermi csoportmunkát kiegészítheti a közös projekt 

megvalósítása, amely múzeumi kutatómunkán és a digitális kollaboratív munkán alapul. 

 

Kulcsszavak: IKT műveltség, múzeumpedagógia, digitális múzeum 

 

 

1. A digitális múzeumpedagógia fogalmi kerete 

A digitális múzeumpedagógia fogalmának meghatározása a 2020. évben kitört világjárvány hatására 

vált mindinkább szükségessé.  A korábban ismert, alkalmazott múzeumpedagógia fogalma ugyanis nem 

foglalkozik az IKT eszközökkel történő, múzeumi ismeretátadással, illetve ahhoz kapcsolódóan az IKT 

műveltség fejlesztésével. Éppen emiatt fontos annak a fogalmi hálónak az ismerete, amelyben 

megpróbáljuk értelmezni a digitális múzeumpedagógiát, mint újszerű, a közgyűjteményi 

alapfeladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységformát. 

 

1.1. Múzeumok a 21. században: hagyományos, vagy digitális 

A digitális technológiák múzeumokban, múzeumi környezetben való megjelenésével párhuzamosan 

elindult egy vita a digitális megjelenítés, kontra hagyományos technológiák témakörében. Ez a vita mind 

a mai napig meg van a szakemberek között. Az utóbbi évek intenzív, kényszerű digitalizációjának 

köszönhetően azonban sokat változott a pártolók, és a szkeptikusok véleménye. A pandémia alatt 

végzett, nagyléptékű digitalizáció, digitális tartalomfejlesztés, új lendületet adott a múzeumi szakma 

számára (Kassai, 2021). 

A fejlesztések megkezdésekor minden esetben felmerül a kérdés a kiállítási kurátorokban, 

múzeumpedagógusokban, hogy vajon a túlzott digitalizációval nem távolodnak-e el a látogatók a valós, 

kézzelfogható múzeumi terektől, az őrzött műtárgyaktól. Korábbi nemzetközi tapasztalatok, kutatások 

is azt támasztják alá, hogy a digitális térben való múzeumi nyitás inkább felkelti az érdeklődést a 

potenciális látogatókban, és növeli az offline múzeumi élmény megszerzésének igényét. 

A múzeumi szakemberekkel szemben mostanság sokszor elhangzik az a kritika, hogy indokolatlanul 

sok információt szeretnének eljuttatni a látogatókhoz. Ez a hagyományos, „offline” kiállítások esetében 

gyakran társul a kiállítási szövegek terjengősségével. Egy-egy tablón, vagy leírásban olyan mennyiségű 

információ, ismeret közvetítésére törekszik a kurátor, amelyet befogadni, feldolgozni szinte képtelenség 
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nagyszámú tárgy esetében. A legújabb fejlesztések alkalmával előtérbe kerültek olyan digitális 

megoldások, amelyek segítségével a látogató közvetlen hozzáférést kap az előbb említett tartalmakhoz, 

azonban azokat el tudja vinni magával a múzeumból, és a későbbiekben, már nyugodt körülmények 

között, átböngészheti, értelmezheti. A múzeumok digitális átállása során ez a fajta megközelítés 

látogatóbarát szemléletet tükröz, és hozzásegít minket az ismereteink bővítéséhez, további kutatások, 

vizsgálódások elvégzéséhez. Az ilyen esetekben a látogatónak nem marad hiányérzete, illetve könnyebb 

számára felidézni a látottakat, hallottakat. Az is nagyon fontos szempont, hogy tudunk szelektálni az 

információs halmazban. Képesek vagyunk az általunk jobban preferált tartalmi egységekre nagyobb 

figyelmet fordítani. Ez a szelekciós lehetőség méginkább hozzájárul a téma feldolgozásához, és ami 

nagyon fontos, az ismeretek élményszerű bővítéséhez. Ebben az esetben a befogadó szívesen tekint 

vissza a látottakra, a múzeumi kiállítások megtekintése, a múzeumlátogatás iránti attitűdje várhatóan 

pozitívan alakul. 

A jelenkori múzeumi fejlesztések során egyre többször hangzik el az élményszerű kiállítás 

kifejezése, az élménypedagógia fogalma. A múzeumi szakembereknek a modern, 21. századi múzeumi 

fejlesztések során a látogatók számára élményszerű megismerést kell biztosítani. Ez egyfajt elvárásként 

jelentkezik napjainkban. Ha egy új múzeumi tárlat a hagyományos módszerekkel igyekszik bemutatni 

a műtárgyait, akkor rögtön unalmasnak, vagy éppen elmaradottnak tekinthetik. A digitális eszközök, 

technológia használata ugyan nem mindenható, de ezen a területen sokat tud hozzáadni a látogatói 

elégedettség eléréséhez. Az élményszerűséget természetesen más módszerekkel is lehet biztosítani, csak 

gondoljunk az élő történelmi interpretációk, az interaktív bemutatók, játékos felfedezések típusú 

múzeumi programokra. Ezek a digitális technológia nélkül is működőképesek. 

 

1.2. A digitális múzeum és –múzeumpedagógia kapcsolata 

Mielőtt részletesen kitérünk a múzeumpedagógiai – digitális múzeumpedagógia tárgyalására, 

elsőként fontos tisztázni a digitális múzeum és a digitális múzeumpedagógia közti különbséget. 

A digitális múzeum gyűjtőfogalomként magában hordozza mindazon múzeumi tevekénységeket, 

szolgáltatásokat, amely során a múzeumi dolgozók és a látogatók digitális eszközök segítségével, vagy 

azokon keresztül kapnak információt a múzeumi gyűjteményi anyagról, kutatásokról. A múzeumokban, 

vagy a virtuális terekben, a tudásközvetítés során bemutatásra kerülő tárgyi, vagy szellemi tartalom 

digitális eszközökön keresztül valósul meg (Ruttkay és German, 2018). 

A 21. századi, modern múzeumokban a digitális eszközök használata a tudásközvetítés során már-

már kézenfekvő. Manapság egy új kiállítás el sem képzelhető olyan eszközök, és tartalmak nélkül, 

amelyekhez a látogatóknak ne lenne szükségük digitális kompetenciájuk használatára. Szinte kötelező 

elemmé váltak az applikációk, interaktív panelek, tematikus digitális tartalmak, stb. (Alexey, 2012). 

„A múzeum az információs társadalomban olyan környezetbe ágyazódik, ahol a digitális médiumok 

alapvetően meghatározzák az információk tárolásának, hozzáférhetővé tételének és értelmezésének 

módjait. Az ebben a környezetben szocializálódó „digitális nemzedék”, de valójában az eszközökhöz 

hozzáférő minden személy számára új utak nyíltak meg a tanulásban és általában a világ 

megismerésében.” (Bényei Judit és Ruttkay Zsófia, 2015). 

Digitális múzeumpedagógiáról akkor beszélhetünk, ha a hagyományos múzeumpedagógiai 

tevékenységünk megvalósítása során, digitális eszközöket használva, olyan tartalmakat dolgozunk fel, 

amelyek célja az ismeretszerzés, a múzeumi gyűjteményekhez, múzeumi feladatellátáshoz 

kapcsolódóan. Ebből a megfogalmazásból az is kiderül, hogy nem elegendő az IKT eszközök 

feladatvégzésbe való beépítése, hiszen annak célja lehet pl. az élményszerzés is, különösebb tanulási cél 

nélkül. Fontos elem, az alapvető múzeumpedagógiai célnak, illetve a megfelelő digitális tartalomnak, a 

nevelési-oktatási folyamatba való integrálása is. 

A digitális múzeumpedagógia fogalmának megjelenése alig néhány évre tehető. A hagyományos 

múzeumpedagógia digitális térben, vagy digitális eszközzel való megvalósításaként jelentkezett előszőr. 

A 2020-ban kirobbant világjárvány azonban olyan mértékű lökést adott a digitális múzeumi tartalmak 

pedagógiai, oktatási célú fejlesztésének, felhasználásának, amit nagyon nehéz volt lekövetni (Kassai, 

2021). Nagyon sok anyag született a múzeumpedagógiai műhelyekben, és ezek az anyagok nagyon 

színes képet mutattak. 
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2. A múzeumpedagógia hagyományosan és digitálisan 

A múzeumpedagógia fogalmát a múzeum, oktatáshoz való kapcsolatát több oldalról is 

megközelítették a kutatók. Számunkra legkézenfekvőbb a felvilágosodás eszmevilágában megjelenő 

reformpedagógiai irányzatok iskolafelfogása. A múzeumok által őrzött kulturális javak, közkinccsé 

tétele, a gyűjteményi egységek bemutatása ekkor került előtérbe.  

A múzeumok hasznosításáról az iskolai pedagógiában többek között John Dewey írt először az 1912-

ben megjelent Az iskola és a társadalom című művében. A könyvben felvázolt modell az iskola és az 

élet kívánatosnak tartott viszonyát, élő kapcsolatát valósítja meg , amely szerint: "Minden egyes 

iskolánk egy kicsi kis társadalmi közösséggé válik (embryonic community life) az alkotó munka 

típusaival, amely a nagyobb társadalom életének tükre."  

Az általa elképzelt iskola kölcsönhatásban áll: a) a gyermek otthoni környezetével, b) a természeti 

környezettel, amelybe beletartozik az iskola közvetlen és távolabbi környezete, c) az üzleti élettel és a 

termeléssel, d) a tudománnyal (kutatással) és az arra előkészítő egyetemmel.  

Dewey szerint „jövő iskolájának” épületében a „földszinten” az otthon és az üzleti élet (termelés) 

kapcsolatai valósulnak meg. Ehhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek színtere, a konyha, az ebédlő, 

a műhelyek (fa-, fémmegmunkálás, textilkészítés: szövöde-fonoda), ezekhez kapcsolódik a könyvtár, 

mindazoknak az értelmi és szellemi forrásoknak a gyűjtőhelye, amelyek megvilágítják a gyakorlati 

tevékenységet, amelyek ennek a munkának értelmet és általános értéket kölcsönöznek.   

„Az iskola „emeletén” a „földszinten” folyó gyakorlati munkához kapcsolódó laboratóriumi 

vizsgálatok (fizikai, kémiai, biológiai), művészeti tevékenységek (zene, rajz) folynának, a középpontban 

pedig a múzeum kapna helyet.” (Pukánszky-Németh, 1999) 

A múzeum szempontjából kiemeltem fontos, hogy Dewey annak központi szerepét hangsúlyozza, és 

úgy tekinthetünk rá, mint az ismeretszerzés központi eleme, ahol a gyűjteményen, a tárgyakon keresztül, 

tapasztalati úton, gyakorlati tevékenységek végzése közben szereznek ismeretet a gyerekek. A 

múzeumpedagógia máig legfontosabb alapvetését, miszerint a tárgyakon és a cselekvésen keresztüli 

tanulás, az interaktivitás jelentik napjainkban a múzeumi tanulás legfontosabb formáit. (Koltai, 2012) 

A múzeumpedagógia fogalmának értelmezése során az a digitális tartalmak felhasználásával nem 

foglalkozik. Ennek a területnek a fejlődése csak sok évvel a digitális eszközök oktatási rendszerben 

történő megjelenését követően valósult meg. A köznevelési rendszerben sokkal hamarabb megindultak 

azok a digitális fejlesztések, amelyek a múzeumi környezetben csak évekkel később jelentek meg. A 

digitális átállás mind az iskolai, mind a múzeumi környezetben szorosan összekapcsolódott az 

élménypedagógiával. 

A múzeumpedagógia fogalmi keretének elemzési területei a fentiek alapján: 

- múzeumi gyűjteményen alapuló ismeretátadás, 

- korhatár nélküli, csoportos, 

- a múzeumpedagógiai foglalkozás tartalmának egyértelműen illeszkednie kell a köznevelési 

tartalmi keretébe, 

- alapvető szemlélete a konstruktivizmus, 

- adaptív módszertan jellemzi, 

- szemléletmódjában hangsúlyos a művészetpedagógia, az élményszerűség, 

 

Minden múzeum számára a legfontosabb a gondozásában lévő közgyűjtemény állapota, 

feldolgozottsága, valamint publikálása. A múzeumpedagógiát leginkább az különbözteti meg az egyéb 

formális vagy nem formális pedagógiai környezettől, hogy tartalmi alapját a gyűjteményben fellelhető 

kulturális javak adják. A múzeumpedagógiai foglakozás alkalmával, a pedagógia módszereit 

alkalmazva, a múzeumpedagógus a gyűjteményi kulturális javak megismertetésén keresztül próbálja 

meg a tanulók ismereteit bővíteni az adott témakörben. 

 

2.1. Múzeumpedagógiai módszerek bemutatása 

A múzeumpedagógiai foglalkozások során alkalmazott módszerek a múzeumok technológiai 

fejlesztéseivel párhuzamosan alakultak ki. Ennek megfelelően, a témánk szempontjából beszélhetünk 

hagyományos, illetve újszerű, innovatív módszerekről. A hagyományos módszerek használata még 

mindig nagyobb mértékben jelen van a napi gyakorlatban, de a digitális technológia fejlődésével egyre 

inkább teret nyernek az új módszerek is. 
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2.1.1. A hagyományos módszerek 

Tárlatvezetés: A legrégibb gyökerekkel rendelkező közvetítési módszer. A múzeumpedagógiai célú 

tárlatvezetést azonban meg kell különböztetnünk a turisták számára szervezett, a múzeum teljes vagy 

nagy múzeumok esetében az egyes kiállításegységek anyagának bemutatását célzó tárlatvezetéstől. Mint 

múzeumpedagógiai módszer elsősorban az adott múzeumpedagógiai program által meghatározott 

speciális ismeretkörök megismertetését támogatja, ezért ebben az esetben meghatározott számú 

kiválasztott tárgy bemutatására irányul (Koltai, 2011).  

 

Feladatlap, foglalkoztató füzet: a feladatlapok, foglalkoztató füzetek széles körben elterjedt 

múzeumpedagógiai eszközök. A legnagyobb hatékonyság a gyermekek nyelvezetének 

figyelembevétele, valamint a különböző feladattípusok (szöveges, rajzos, kiegészítendő feladatok, 

keresztrejtvény) kombinációja által érhető el. A feladatlapokat több szempont szerint csoportosíthatjuk: 

egyéni/csoportos; múzeumi látogatás során alkalmazandó/múzeumi látogatást követően alkalmazandó; 

múzeumpedagógiai tevékenységet kiegészítendő/múzeumpedagógiai tevékenység alapját képező 

feladatlapok. 

 

A manuális tevékenység és a tárgykészítés: a legnépszerűbb, hazánkban leginkább elterjedt 

múzeumpedagógiai módszer. Fontos, hogy az elkészítendő tárgy, valamint a tárgykészítési folyamat 

jellege kapcsolódjon az adott múzeum profiljához, a gyűjtemény típusához. 

Drámapedagógiai módszerek: a kreatív dráma múzeumi alkalmazását indokolttá teszi, hogy a 

módszer segítségével lehetővé válik a megszerzett tudás személyessé tétele, a múlt megelevenítése, 

valamint a kreativitás fejlesztése. Leggyakrabban szituációs és szimulációs játékokat, vagy a gyermekek 

által széles körben ismert történetek dramatizálását választják a múzeumpedagógusok a 

drámapedagógiai módszerek közül.  

 

Vetélkedő, Társasjáték: a vetélkedők és társasjátékok szintén népszerű múzeumpedagógiai 

módszerek. Vetélkedőket főként a felső tagozatos és a középiskolás korosztály számára szerveznek a 

múzeumok, a társasjáték minden életkori szakaszban sikerrel alkalmazható módszer. 

 

A vita: múzeumpedagógiai módszerként elsősorban az idősebb gyermekek foglalkoztatása során 

alkalmazható, inkább a tinédzser korosztály körében hatékony. A vita különösen jól alkalmazható olyan 

programokban, melyek a múzeumi gyűjtemény felhasználásával segítik a tanulmányi versenyekre való 

felkészítést vagy a tehetséggondozást. Fejleszthető általa az önálló véleményalkotás és érvelés, valamint 

elmélyíthetőek a vita tárgyát képező témával kapcsolatos ismeretek. Lehetőséget biztosít arra, hogy a 

gyerekek felismerjék a több szempontú megközelítés előnyeit és a sajátjuktól különböző vélemények 

tiszteletben tartásának fontosságát.  

 

Projekt módszer: a projekt-módszer alkalmazása esetén a múzeumpedagógusnak ügyelnie kell a 

végrehajtandó feladat sokszínűségére, valamint arra, hogy a résztvevők lehetőség szerint minél 

változatosabb részfeladatok közül választhassanak. A projekt-módszer inkább a több foglalkozásra 

épülő múzeumpedagógiai programokban, illetve a hazánkban is egyre népszerűbb múzeumi táborokban 

alkalmazható. A projekt-módszer során fejleszthetőek a szociális kompetenciák, a kreativitáshoz, 

tervezéshez és az adott feladat önállóan vagy egy csoport tagjaként megvalósuló teljesítéséhez kötődő 

képességek.  

 

A történetmesélés: az egyik leghatékonyabb hagyományos múzeumpedagógiai módszer, amelynek 

az írásbeliség megjelenése fontos kultúraközvetítő szerepe volt, hiszen az idősebb korosztály 

elbeszélések során tudta átadni a szerzett tapasztalatait, tudását (Donald, 2001). A szóbeli történetbe 

integrált narratív informálódási folyamat révén lehetőséget nyújt saját tapasztalataink és a kulturális 

örökség jobb megértésére, másokkal való megosztására. Legfőbb pedagógiai és andragógiai előnye a 

vizualitás, a képzelőerő és a szókincs fejlesztésében határozható meg. 

 

2.1.2. Innovatív, digitális eszközökkel támogatott módszerek  

Az egyes módszerek tárgyalása előtt mindenképp fontos megismernünk a digitális kommunikációs 

csatornával szemben múzeumpedagógiai szempontból támasztott elvárásainkat. 
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Digitális kommunikációs csatorna 

A múzeumi közvetítésben alkalmazott hagyományos múzeumpedagógiai módszerek mellett az 

elmúlt években megjelentek az IKT eszközökre, az internetre alapozott módszerek.  

Az IKT fejlődésével a múzeumok számára is elérhetők azok az új, folyamatosan fejlődő informatikai 

lehetőségek, amelyek segítségével új kommunikációs csatornák nyíltak meg a látogatók felé. A 

közvetítő közeg alapját minden esetben a digitális technológia nyújtja, emiatt is beszélhetünk digitális 

kommunikációs csatornáról.  

A digitális kommunikáció irányát tekintve lehet egyirányú, illetve kétirányú.  A múzeumok kultúra 

közvetítésben betöltött szerepe mindkét irányú kommunikációnak megfelel. Például egy digitális 

eszközzel támogatott tárlatvezetés esetében egyirányú kommunikációs aktus zajlik le, hiszen a 

látogatónak az eszköz csak a megismerésben segít, azonban a szabad útválasztásban, az elsajátításhoz 

szükséges interakciókat nem támogatja. A múzeumpedagógia definíciója egyértelműen megfogalmazza 

az interaktivitást, mint elengedhetetlen feltételét a foglalkozásnak. Ebből következik, hogy digitális 

múzeumpedagógiai foglalkozást csak olyan IKT eszköz használatával valósíthatunk meg, amely 

lehetőséget biztosít az interaktivitásra, a visszacsatolásra, ellenőrzésre. 

 

Digitális történetmesélés: A történetmesélés, mint módszer hagyományosan jelen van a mai 

múzeumpedagógiai gyakorlatban. Segítségével az emberi tapasztalatok, élmények elbeszélések 

formájában, történetek elmondásával valósítható meg. A digitális történetmesélés során az egyéni 

elbeszélések digitális eszközökkel, multimédiás eszközökkel történő létrehozása a cél (Lanszki, 2019). 

 

Virtuális kiállítások: A virtuális kiállítások elterjedése a multimédia fejlődésével együtt következett 

be. Az internet megjelenésével, a hipertext és a multimédia által biztosított lehetőségekkel, a múzeumok 

a digitális térben is be tudják mutatni a tematikus kiállításaikat (Szűts, 2013). Egy virtuális kiállítás 

kezdetben a meglévő, offline módon is elérhető anyag gyűjteményi anyag digitalizálását jelentett. Ennek 

során a valós kiállítótér befotózására, valamint a kapcsolódó ismeretanyag hipertext segítségével történő 

publikálására került sor. Ezt a folyamatosan fejlődő audiovizuális technológia segítségével, egyre 

könnyebben meg tudják valósítani a múzeumok. Az ilyen típusú, offline kiállítások virtualizálása 

alkalmas a megőrzésre is. Ugyanis amennyiben akár egy állandó, akár egy időszakos kiállítótérben 

bontásra kerül az installáció, az utókor számára így tudjuk megőrizni a tematikus tárlatot. 

A múzeumi digitalizáció az elmúlt években dinamikusan haladt előre. Ennek köszönhetően főként a 

nagyobb, országos, illetve megyei hatókörű városi múzeumok, jelentős lépéseket tettek a raktárakban 

őrzött tárgyi anyagok digitális feldolgozásában. Ez nemcsak fotózást, vagy modellezést jelenti, hanem 

olyan tárgyleírásokat is, amely segítségével a kutatók, tanulók, érdeklődő látogatók számára az adott 

gyűjteményi egység részletese bemutatható, értelmezhető. Éppen ezek a fejlesztések adnak lehetőséget 

arra, hogy a múzeumok nemcsak az épített, meglévő kiállításaikból készítsenek virtuális tárlatot, hanem 

a múzeumi gyűjteményekben fellelhető valamennyi tárgyból, tematikusan kiválasztva új kiállítás 

hozzanak létre a virtuális térben. Ezt a fajta szemléletmód akár ahhoz is lehetőséget biztosít számunkra, 

hogy a digitális múzeumpedagógia céljait szolgálva, a NAT igényeihez igazodva, akár kisebb kamara 

típusú, akár nagyobb, tematikus kiállításokat hozzunk létre. 

 

Augmented Reality: Az augmented reality (kiterjesztett valóság) a valós környezetben igyekszik 

digitális tartalmakat bemutatni. A digitális tartalmak a múzeumi környezet esetében főként az épített 

örökség, a gyűjteményi tárgyak 3D modellek útján történő megjelenítését jelentik (Szűts, 2013). 

A kiterjesztett valóság lehetőségeinek alkalmazása költséges megoldás. Bár élményszerűsége 

vitathatatlan, ugyanakkor használata elenyésző a magyarországi múzeumokban. Az utóbbi években a 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiának köszönhetően, jelentős lépést tettek a múzeumok a 

gyűjteményi anyagaik 3D modellezésének terén. Ennek köszönhetően ma már elmondható, hogy a KDS 

projekthez csatlakozó múzeumok rendelkeznek olyan, a számukra legfontosabb tárgyak 3D 

modelljeivel, ami predesztinálja őket az ilyen típusú digitális fejlesztések megvalósítására. Ennek egyik 

komoly mozgatórúgója lehetnek azok a szoftverek, amelyek a kiterjesztett valóság egyszerű, 

felhasználóbarát, gyors megvalósítását segítik. 

 

Virtual Reality: avagy a virtuális valóság múzeumi terekben való megjelenése is robbanásszerű volt 

az utóbbi években. Köszönhető ez annak is, hogy nemcsak az eszközök fejlődtek rohamosan, hanem a 
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fejlesztői környezet is hamar alkalmazkodott az új elvárásokhoz, és a múzeumok mellett dolgozó, VR 

programozásban jártas szakemberek is aktívan bekapcsolódtak a kiállítások tervezésébe. Az egyik 

legújabb alkalmazási terület a 2021-ben tartott Egy a Természettel Vadászati és Természeti 

Világkiállítás volt, ahol a látogatók több helyszínen is, VR eszközök használatával vehettek részt aktívan 

a kiállítás megismerésében. („A kiállításon lehetőség lesz továbbá több VR-játék kipróbálására is, ami 

alkalmat ad arra, hogy játszva ismerjük meg a természet szépségeit: például sólyomként barangolhatjuk 

be hazánk virtuális vidékeit.” Forrás: https://egyatermeszettel.jegy.hu/one-with-nature/) 

 

Mobileszközök a múzeumban: A legutóbbi időszak újítása a mobiltanulás (M-learning/podcasting) 

múzeumi környezetben való alkalmazása. A vezeték nélküli kommunikációs eszközök segítségével 

(például GPS, mobiltelefon, internet, PDA161) kialakított múzeumi programok olyan új tanulási 

módszert jelentenek, ahol a hagyományos múzeumpedagógiai módszerek kiegészülnek a digitális és a 

kooperációs képességek javítására irányuló szociális kompetenciák fejlesztésével. A PDA egyes 

változatai ma már GPS-vevővel és digitális fényképezőgép funkcióval vannak ellátva. Az audio guide 

– innovációja révén – szintén a múzeumi mobiltanulás egy lehetséges formáját képezi. A hagyományos 

audio tárlatvezetés módszertani fejlődéséből kiemelkedik az, melyben a látogatónak lehetősége nyílik 

„kihallgatni” a múzeumi kurátorok, restaurátorok és kutatók beszélgetését. A nagy külföldi múzeumok 

külön audioszolgáltatást alakítottak ki a családok számára. 
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THEORY AND PRACTICE OF DIGITAL MUSEUM PEDAGOGY 

 

Summary 

Digital museum pedagogy provides the opportunity for individual or group adaptive learning in a 

non-formal learning environment by processing static material heritage, while contributing to the 

development of the ICT literacy of the person performing the activity. 

With the help of digital technology, it is possible not only to present the environment and objects, 

but also to expand the knowledge of students and adults through digital competence development. Using 

their mobile or desktop devices, visitors can access the museum collection as well as knowledge related 

to the built heritage, either in an interactive or playful way. 

With the use of digital tools, not only can knowledge be expanded, but cooperative learning is also 

possible. Traditional classroom group work can be complemented by the implementation of a joint 

project based on museum research and digital collaborative work. 
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Összefoglaló  

A modern kori IKT eszközök számos lehetőséget kínálnak a tanítási-tanulási folyamatok 

hatékonyabbá tételéhez. Mára a 3D technológiák a számítógéppel segített tanulás egyik alapvető 

elemeivé váltak, az oktatási folyamatok 3D virtuális terekben is megvalósíthatók. A cikk a magyar 

fejlesztésű MaxWhere 3D-s virtuális tér és a Moodle rendszer hatékonyságát vizsgálja egy keresési 

feladat megoldása közben, statisztikai eszközökkel, a szemmozgás paraméterek elemzésével. 

 

Kulcsszavak: MaxWhere, Moodle, szemmozgáskövetés, statisztika 

 

 

1. Bevezető 

Az elmúlt években az IKT fogalomköre megkerülhetetlenné vált a 21. századi oktatásban (Kővári, 

2020). Amennyiben lépést szeretnénk tartani a modern kori technológiával és a felnövekvő generáció 

által támasztott információ igénnyel, az eddigieknél hatékonyabb módszertanok bevezetésére van 

szükség. A jelen kor megköveteli az információs és kommunikációs technológiák ismeretét, hiszen az 

e-mail-ek, a közösségi oldalak, a különféle internet alapú technológiák, a mobilkommunikációs 

eszközök szerves beépülése (Molnár et.al., 2017) a mindennapjaink részévé váltak és ezzel együtt az 

oktatási folyamatok is átalakulnak (Kővári, 2016). A közelmúltban a COVID-19 járvány eddig nem 

tapasztalt helyzet elé állította az oktatói-tanulói társadalmat, hiszen az otthoni környezetből 

megvalósított távoktatás mindkét oldalról megkövetelte a rendelkezésre álló digitális technológiai 

eszközök és virtuális platformok készség szintű használatát, nem kis kihívás elé állítva az oktatási 

folyamat résztvevőit. E speciális helyzet kiemelte a digitális pedagógia elméleti kereteit illetve 

gyakorlati jelentőségét (Molnár, 2018). Az oktatóknak el kellett sajátítaniuk olyan digitális 

osztálytermek létrehozását és menedzselését, mint a Teams Class Team vagy a Google Classroom és 

ezen platformok segítségével vezetni végig a hallgatókat az aktuális tananyagon, többnyire webkamerán 

keresztül, megfelelő mikrofon beállítások mellett, képernyő- és fájl megosztási funkciók használatával. 

A digitális oktatás tehát ma már nem ismeretlen fogalom, a rendelkezésre álló eszközök tárháza pedig 

folyamatosan bővül. Mindezekkel párhuzamosan a 3D-s technológia a számítógéppel segített 

munkafolyamatok egyik alapelemévé vált, figyelemfelkeltő hatása okán az oktatásban is előszeretettel 

alkalmazzák, legyen szó akár a tanítás során használt szemléltető módszerekről vagy a számítógépes 

tervezésről (Martirosov és Kopecek, 2017). Az információ kiválasztása, felhasználása, rendszerbe 

illesztése, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése folyamatosan megoldandó feladat, amelyet a 

digitális oktatás eszközei tehetnek hatékonyabbá. A közelmúltban több tanulmány is foglalkozott 

különféle 3D-s technológiák oktatási környezetbe történő implementálásával. A felsőoktatásban 

jelenleg elterjedt LMS rendszerek (pl. Moodle) egyik alternatívája lehet a közeljövőben a magyar 

fejlesztésű MaxWhere 3D-s virtuális tér, amelyet kísérleti vagy állandó jelleggel több felsőoktatási 

intézmény is használ. 
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1. ábra A Győri Egyetem előadó terme MaxWhere 3D-s virtuális térben 

 

A cikkben bemutatott kutatás motivációja a fent említett tanulmányok eredményein alapult. A 

MaxWhere 3D kollaborációs tér segítségével a hagyományos Moodle kurzusok könnyen 

megvalósíthatók 3D virtuális környezetben, alkalmazása az oktatásban új perspektívákat nyithat az 

ismeretszerzés hatékonyabbá tétele érdekében. A problémamegoldás hatékonysága szorosan 

összekapcsolható a probléma megoldásához szükséges információk gyűjtésével és rendszerezésével. 

 

 
 

2. ábra A Dunaújvárosi Egyetem Matematika labor MaxWhere 3D-s virtuális térben 

 

Ezzel összefüggésben egy matematikai feladathoz kapcsolódó információ keresési folyamat került 

megfigyelésre MaxWhere 3D virtuális térben és a Moodle rendszerben egyaránt, a szemmozgás 

paraméterek elemzésével. Az eredmények statisztikai módszerekkel kerültek kiértékelésre. Mint ilyen, 

az emberi tényező kulcsfontosságú a fejlesztés során (Kővári, 2018). 

 

2. Kapcsolódó kutatások 

Ebben a fejezetben röviden áttekintésre kerülnek a MaxWhere VR kutatásokhoz köthető fontosabb 

eredmények. Berki weboldalakba ágyazott 2D-s, illetve virtuális térbe elhelyezett 3D-s reklámok 

tartalmára való emlékezést vizsgálta. A kutatás eredménye kimutatta, hogy a 3D-s térben elhelyezett 

reklámok tartalmára az alanyok 50%-kal jobban emlékeztek vissza, mint a 2D-s környezetben 

elhelyezettek esetében (Berki, 2018). Lampert és társai tanulmányukban a munkafolyamtok 

átláthatóságát vizsgálták 3D-s térben. A vizsgálat kimutatta, hogy a térbeli tartalmak jobb 

elrendezésének lehetősége okán a munkafolyamatok átláthatósága 50%-kal javult. A kutatás másik 

részében rávilágítottak arra is, hogy a kollaboratív munkafolyamatok ideje 30%-kal lett rövidebb. 

A kutatók szerint mindez annak köszönhető, hogy a 3D-s térben kevesebb elemi kezeléstechnikai 

funkciót (kattintás, ablakok méretezése, megnyitás, bezárás) kell használni (Lampert et al, 2018). 
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Bőczén-Rumbach kutatásában megerősítette a fentieket, hasonló eredményeket kapott (Bőczén-

Rumbach, 2018). Horváth és Sudár (Horváth és Sudár, 2018.) a hagyományos szövegalapú 2D 

tartalomkezelő rendszerek munkafolyamatait hasonlította össze a 3D VR környezetben megvalósított 

munkafolyamatokkal. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a sikeres munkafolyamatokhoz 

szükséges információk megosztása a VR platformon gyorsabb és hatékonyabb. Roberts és munkatársai 

kimutatták, hogy a 3D-s környezetek jobb kollaborációs lehetőségeket adnak (Roberts, 2006.). 

A 3D VR környezetek használatával több interfésszel rendelkező, megosztott munkaterületeket 

hozhatunk létre (Berki, 2018), amelyekkel hatékonyabbá tehetjük az információfeldolgozást (Berki, 

2019.). Mindezek mellett nem feltétlenül áll fenn jelentős kapcsolat hatékonyság tekintetében a VR-ban 

elvégzett feladatok és a felhasználók egyéni, térbeli mozgási és mentális képességei között  

(Berki, 2019.). 

További kutatások kimutatták, hogy a VR alapú keretrendszerek az oktatásban és a tanulásban is 

hatékonyabbak, mint a klasszikus e-learning rendszerek, különösen a kollaboráció és a kooperatív 

(Molnár, 2013) a mérnöki munka területén. Csapó és kollégái tanulmányukban (Csapó et al, 2018) a 

VR-környezet egyedi lehetőségeit elemzik, amelyben számos VR-alapú példán keresztül írják le az AI 

által támogatott CogInfoCom rendszerek jövőbeli lehetőségeit. A COVID-19 járvány okán a 

gyakorlatorientált kurzusok oktatása nehézségekbe ütközik (Dwivedi et al, 2020) (Singh et al, 2020), 

amelyekhez a digitális oktatás a VR révén több támogatást kaphat. Az eddigiek alapján a 3D VR 

környezetek gyors terjedése várható, amely több területen is hatékonyabb folyamatvégrehajtást ígér. 

 

3. A keresési feladat végrehajtásának elemzése 

A kutatás a 3D-s tér hatékonyságát vizsgálta egy matematikai keresési feladat végrehajtása közben a 

hagyományos 2D-s böngésző ellenében, miközben a kutatás szempontjából releváns szemmozgás 

paraméter (másodpercenkénti fixációk száma) és a feladat végrehajtásának ideje került elemzésre. A 

szemmozgás paraméterek elemzése a Gazepoint GP3 tracker segítségével valósult meg. A teszt 

kalibrálási eljárással indult, amelynek sikeres lefutása esetén az OGAMA szoftver Recording modulja 

jelenítette meg a teszt feladatokat.  A résztvevőknek két eltérő, matematikai tanulmányokkal összefüggő 

kérdésre kellett megkeresniük az általuk helyesnek vélt megoldást a MaxWhere-ben elhelyezett 

táblákon, illetve a Moodle-ben elérhető linkeken keresztül. A teszt során az alanyok kézhez kaptak egy-

egy feladatlapot, amely két feladatot tartalmazott. A kijelölt feladatok lehetséges megoldásai kerültek 

feltöltésre a MaxWhere térbe, illetve a Moodle rendszerbe. A hallgatók előbb a MaxWhere-ben 

kereshették a megoldást, majd egy másik, szintén két kérdést tartalmazó feladatlap alapján kereshették 

a helyes válaszokat a Moodle rendszerben is. A teszt a helyesnek gondolt válasz kiválasztásával és az 

„m” billentyű lenyomásával fejeződött be. A tesztalanyok a MaxWhere tér használatát (mozgás, 

navigálás) a teszt előtt több percen keresztül is gyakorolhatták. A feladatok értelmezésére szintén kaptak 

időt a tesztek megkezdése előtt. A feladat végrehajtásának elemzése aktív státuszú, matematika 

kurzusokon résztvevő hallgatóinak bevonásával történt. A vizsgálatban 24 fő vett részt, valamennyien 

20-25 év közöttiek. A nemek eloszlásának aránya 20 férfi és 4 nő. Az adatok statisztikai kiértékelése az 

SPSS 25 szoftvercsomag segítségével, páros T-próba alkalmazásával történt. 

 

 4. A vizsgálat eredményei 

Páros T-próba alkalmazásával összehasonlíthatjuk az átlagokat két, egymáshoz kapcsolódó csoport 

között ugyanazon a folyamatos, függő változón. A függő változó a fixációk frekvenciája és a feladat 

végrehajtásának időtartama volt, MaxWhere és Moodle csoportok esetén. A fixáció frekvencia 

folyamatos skálán mért érték. A páros T-próba alkalmazásának feltétele, hogy a különbségek között 

nem lehetnek jelentős kiugró értékek, és a függő változó különbségeinek eloszlása a két egymáshoz 

kapcsolódó csoport között normális eloszlású. 

 

4.1 Kiugró értékek 

A kiugró értékek olyan adatok, amelyek különböznek a többi megfigyelt érték átlagos tendenciájától 

és távol vannak a többi megfigyelt értéktől. 

A Boxplot diagram használatával az erős és gyenge kiugró értékek is szemléltethetők. Az elemzés során 

az extrém értékek meghatározásához az 1,5 × interkvartilis tartomány (IQR) került alkalmazásra. 
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A különbségek alapján a fixáció frekvenciára vonatkozóan az átlag szórás a MaxWhere 

csoportban=1.0055, addig a Moodle csoportban=1.3334, a Boxplot diagram pedig az 3. ábra látható. 

 

 
3. ábra Boxplot diagram a fixáció frekveciáról 

 

A különbségek alapján a teljes keresési időre vonatkozóan vonatkozóan az átlag szórás a MaxWhere 

csoportban=38262.05 ms, addig a Moodle csoportban=41296.92 ms, a Boxplot diagram pedig az X. 

ábrán látható. 

 
4. ábra Boxplot diagram a teljes keresési időről 

 

A Boxplot diagram nem mutat extrém kiugró értékeket. 

 

4.2 Normalitásvizsgálat 

Páros T-próba esetén a vizsgált változóknak, fixációk frekvenciájának és a teljes keresési 

időnek normális eloszlásúnak kell lennie. A normalitásvizsgálat Shapiro-Wilk teszt 

felhasználásával valósult meg, mivel az elemzés kis elemszámú mintán (<50) történt. A 

Shapiro-Wilk teszt eredményeit az 

1. táblázat és a 2. táblázat mutatja.  

 
1. táblázat A Shapiro-Wilk teszt eredménye a fixáció frekvencia esetében 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

.956 26 .311 
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2. táblázat A Shapiro-Wilk teszt eredménye a keresési idő esetén 

 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

.986 26 .974 

 

Shapiro-Wilk teszt alapján a szignifikancia értékek (0,311, 0,974) mindkét változó esetében 

nagyobbak, mint 0,05, tehát az adatok normális eloszlásúak.  

 

4.3 T-próba 

A MaxWhere csoportban a fixációk frekvenciája átlagosan kisebb (M=1.0055, SD=.51425), mint a 

Moodle csoport (M=1.3334, SD=.44194) esetén. A páros T-próba eredménye azt mutatta, hogy a 

MaxWhere és Moodle csoportok esetén szignifikáns különbség tapasztalható (t(22)=-3.329, p=0.003 (2-

tailed), d=0.995). 

A MaxWhere csoportban a teljes keresési idő (ms) átlagosan kisebb (M=38262.05, SD=17379.94), 

mint a Moodle csoport (M=41296.92, SD=23460.99) esetében. 

A páros T-próba eredménye azt mutatta, hogy a MaxWhere és Moodle csoportok esetén a különbség 

nem szignifikáns (t(22)=-1.209, p=0.238 (2-tailed), d=0.995). 

 

Látható, hogy a fixáció frekvencia értékek a MaxWhere és a Moodle esetében statisztikailag 

szignifikánsan különböznek egymástól, mivel a szignifikanciaérték (2-tailed) kisebb, mint 0,05. A teljes 

keresési idő értékek átlagai statisztikailag szignifikánsan nem különböznek egymástól, mivel a 

szignifikanciaérték (2-tailed) nagyobb, mint 0,05. 

 

5. Összegzés 

A cikkben bemutatott kutatás a magyar fejlesztésű MaxWhere 3D-s virtuális tér és a Moodle rendszer 

hatékonyságát vizsgálja egy keresési feladat megoldása közben, statisztikai eszközökkel, a szemmozgás 

paraméterek elemzésével. Az kapott eredmények statisztikailag alátámasztják, hogy a 3D-s térben az 

információkeresés hatékonyabb, a teljes keresési idő pedig rövidebb, mint a 2D-s Moodle rendszer 

esetében. Az eredmények jó alapot adhatnak további 3D-s terek hatékonyságvizsgálatával foglalkozó 

kutatásoknak. A MaxWhere 3D-s tér a jövő oktatási infrastruktúrájának egyik alappillére lehet, amely 

jelentősen hozzájárulhat a digitális oktatás hatékonyságának növeléséhez.  
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EXAMINATION OF MAXWHERE AND MOODLE ENVIRONMENTS  

BY EYE TRACKING AND STATISTICAL TOOLS 

 

Summary 

Modern ICT tools have many opportunities to make teaching-learning processes more efficient. 

Today, 3D technologies have become an essential element of computer-aided learning, educational 

processes can also be implemented in 3D virtual spaces. The article examines the efficiency of the 

Hungarian-developed MaxWhere 3D virtual space and the Moodle system while solving a search task, 

using statistical tools and analyzing eye movement parameters. 

 

Keywords: MaxWhere, Moodle, eye tracking, statistical tools 
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