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  Az ISKOLAKULTÚRA 2007/1. számában Tóth Éva az informatika 
helyzetét, az informatika iskolai tanításának és az iskolák, illetve a pedagógus-
társadalom számítógépekkel való ellátottságának jellegét és fejlődését mutatja 
be 1996 és 2006 között. Nagy lendületű felmérések alapján arra következtet, 
hogy Magyarországon az iskolák tárgyi felszereltségének tekintetében jelentős 
fejlemények történtek az elemzett periódus vonulatában, hiszen az egy számí-
tógépre jutó tanulók száma folyamatosan csökkent az iskolákban, a világháló 
használata pedig szélesebb körűvé vált. Azonban viszonylag kevés iskola van, 
ahol teljesen megoldottnak tekinthető a tanári munkához oly szükséges inter-
netes hozzáférés. A szerző ugyanakkor azt is felszínre hozza, hogy egyre több 
iskola rendelkezik internetes jelenléttel, de ugyanakkor a tanárok otthoni in-
formatikai infrastruktúrája is jelentős mértékben kialakult. Nagy léptékű 
átrendeződés figyelhető meg a számítógép-használati kompetenciák terén is, 
amennyiben egyrészt ma alig van már olyan tanár, akinek semmi köze a szá-
mítógéphez, vagy aki egyszerűen elutasítja azt, másrészt igencsak megnőtt az 
elemi és a kezdő szinten használatra képesek aránya. Érdekes megállapításnak 
tekinthető az is, mely szerint a gépek elérhetőségének javulásával és a funkciók 
bővülésével, valamint az otthoni elérhetőség kiszélesedésével összefüggésben 
jelentősen megnőtt a gép előtt töltött idő is, hisz ma közel kétszer annyi időt 
töltenek a tanárok a számítógép előtt, mint hat évvel ezelőtt. 
 Kiemeljük még ebből a lapszámból Pap-Szigeti Róbert Kooperatív mód-
szerek a felsőoktatásban című írását. Dolgozatában a szerző felvonultatja többek 
között a kooperatív tanulás alapfogalmait, a kooperatív tanórák előkészítésének 
főbb problémáit és a pedagógusok megváltozott szerepviselkedéseit a 
kooperatív tanulás irányításában. Ugyanakkor bemutatja a kooperatív tanulás 
empirikus vizsgálatának néhány magyarországi eredményét, majd példa gyanánt 
elemzi a kooperatív módszerek alkalmazásának konkrét lehetőségeit a 
webprogramozás tanításában. 
 A folyóirat februári számából említésre méltónak tartjuk Pléh Csaba  
A szorongás a pszichológia történetében című tanulmányát, Polónyi István Tömegesedés 
és elitoktatás című érdekes írását, valamint Szontagh Pál Érték, rend, értékrend az 
iskolában címet viselő dolgozatát. 
 A márciusi számban több etikai kérdéseket fejtegető jelentős írást talá-
lunk, többek között Heller Ágnes A rosszak, a rossz, a gyökeres rossz és a démoni 
című érdekfeszítő eszmefuttatását, melyben megpróbálja bejárni azt az utat, 

 



mely az abszolút jótól a gyökeres rosszig halad, Szécsi Gábor Etika és politikai 
kommunikáció című izgalmas tanulmányát, amelyben azt fejtegeti, hogy vajon a 
politikai cselekvés szabályait a gyakorlatban korlátozzák-e erkölcsi megfontolá-
sok vagy sem, és Szolcsányi Tibor Racionalitás és etika című dolgozatát, amely-
ben a helyes cselekvés és a logikai következtetések problematikáját fejtegeti, 
kiemelve többek között, hogy „érdekes módon a helyes cselekvésre vonatkozó 
etikai elméletek jelenkori változásai nagy hasonlóságot mutatnak a következte-
tésekre vonatkozó elméletek jelenkori változásaival”. 
 A folyóirat áprilisi száma több írást közöl az információs és kommuni-
kációs technológiák iskolai alkalmazásáról. Említésre méltónak találjuk innen 
például Buda András Az infokommunikációs technológiák és a pedagógusok című 
munkáját, melyben felmérései alapján azt taglalja, hogy miként, milyen haté-
konysággal és milyen hozzáértéssel alkalmazzák a pedagógusok az iskolai 
pedagógiai folyamatban ezeket a technikai eszközöket. Kiemeljük továbbá 
Szerencsés György Oktatási e-portfolió és informatikai kompetencia című tanul-
mányát, melyben annak szükségességét hangsúlyozza, hogy az információs 
társadalomban felnövekvő nemzedékek és azok fejlődését szervező pedagógu-
sok számára ma már létfontosságú a korszerű informatikai és kommunikációs 
eszközök széles körű alkalmazása. Az e-portfolióról azt írja, hogy az olyan 
személyes digitális feljegyzéseket tartalmaz, amelyek – többek között – annak 
bizonyítására szolgálnak, hogy valaki ismer egy tudásterületet, illetve képes el-
végezni valamilyen tevékenységet. A szerző leszögezi, hogy oktatási és tanulási 
környezetben az e-portfolió az elektronikus média és szolgáltatás technológiá-
ján alapul. Három fő típusa van: fejlődési, visszatükröző és ábrázoló. A fejlő-
dési e-portfolió minden olyan feljegyzést tartalmaz, amit a tulajdonos elvégzett 
egy időszakban. A visszatükröző magában foglalja a tartalomra vonatkozó 
személyes reagálásokat, és hogy ez a tartalom mit jelentett a tulajdonos fejlő-
dése szempontjából. Az ábrázoló e-portfolió azt illusztrálja, hogy egy bizonyos 
munka vagy a kitűzött célok viszonylatában mit ért el, ezáltal tehát szelektív 
jellegű.  
 A májusi számban Kelemen Elemér az általános iskola helyzetéről ír 
elemző cikket a 60. évforduló után, Nagy József pedig az íráskészség kritéri-
umorientált fejlődésének és fejlesztésének pedagógiai kérdéseit mutatja be. 
 
 Az ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2007/1. számában Ságvári Bence a 
versenyképesség európai dimenzióiról ír cikket. Azt vizsgálja, hogyan lehetne 
növelni Európa hatékonyságát úgy, hogy közben ne menjenek veszendőbe az 
öreg kontinens értékét jelentő kulturális tradíciók, miként tartható fenn az 
egyes népek nyelvi, életstílusbeli sokszínűsége és a társadalmi szolidaritás. Arra 



a fontos következtetésre jut, hogy Európában azok az országok váltak sike-
ressé, amelyekben nemcsak a tehetség és a technológia, hanem a társadalmi 
szolidaritás és a kultúra fejlesztése is fontos társadalmi értékként nyilvánult 
meg.   
 Fülöp Márta az egyéni versenyképesség lehetőségeit elmélyülten fejte-
gető írást közöl. Úgy véli, hogy az individuális versenyképesség egyik jelentős 
előfeltétele éppen arra vonatkozik, hogy az egyén rendelkezzen a versengéshez 
szükséges motivációkkal, és azokkal a személyiségjegyekkel, amelyek nélkül 
nincs igazán verseny vagy versengés. A szerző empirikus kutatásokra alapozva 
azt mutatja be, hogy a magyar fiatalok szerint milyen személyes jegyek és tulaj-
donságok szükségesek a versengéshez. Ugyanakkor olyan kutatások ered-
ményeit is ismerteti, amelyek azt vizsgálták, hogyan fér meg egymással, illetve 
miként viszonyul egymáshoz a versengés és az együttműködés az iskola belső 
életében. 
 Csoma Gyula Az esélyegyenlítő oktatás mint utópia címmel folytatja a 
folyóirat 2006/12. számában elindított érdekfeszítő közleményét. Ebben is-
merteti a felnőttek, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásában és nevelé-
sében alkalmazandó individualizáló, azaz egyénre szabott módszereket, elemzi 
a differenciálás módszerének kivételes jelentőségét és szerepét. A szerző általá-
nosan is annak a véleményének ad hangot, hogy a hátrányos helyzet, a leszaka-
dás megelőzése érdekében esélyegyenlítő intézményrendszerre lenne szükség, 
továbbá a mainál nagyobb állami szerepvállalásra.  
 A folyóirat 2007/2. számából említésre méltó Jankó Krisztina Julianna 
A tudás oktatásföldrajzi vonatkozása című tanulmánya, melyben betekintést nyújt 
az oktatásra ható területi tényezők elemzésével foglalkozó tudomány, az okta-
tásföldrajz problematikájába, és abba a kutatási szempontrendszerbe, mely 
mentén a tudomány művelői elemzik az oktatásra ható társadalom- és gazda-
ságföldrajzi folyamatokat. Ebből a lapszámból kiemeljük Gordon Győri János 
Tanórakutatás (lesson study). Egy elterjedőben lévő oktatásfejlesztési módszer magyar-
országi adaptációjának kérdései című írását, amelyben a tantermi munka közvetlen, 
helyben történő fejlesztését elősegítő, Japánból származó és most amerikai 
közvetítéssel világszerte elterjedő módszert mutat be. Úgy tűnik, hogy a tan-
órakutatás Magyarországon eddig gyakorlatilag ismeretlen lehetőségeket ígér a 
tanári tevékenység fejlesztésében és a pedagógiai innovációban. 
 A folyóirat márciusi-áprilisi összevont számából mindenekelőtt Csapó 
Benő A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében című tanulmányát 
emeljük ki, melyben tulajdonképpen a tanári tudás bővítésének kérdéskörével 
foglalkozik. Egyrészt részletesen bemutatja a tanárképzés fejlesztésének 
legfontosabb magyarországi fejleményeit, a tanárképzésben zajló változásokat, 



másrészt egy tágabb, rendszerszemléletű elemzés keretében értékeli a tanári 
tudás radikális bővítésének pedagógiai jelentőségét. Leszögezi, hogy a tanár-
képzés terén elindított modernizációk még nem vezetnek szükségszerűen a 
hatékonyabb oktatás megvalósulásához. Végül arra következtet, hogy még je-
lentős erőfeszítésekre, következetes munkára van szükség ahhoz, hogy egy 
megújított tanárképzési és továbbképzési rendszer valóban új fejlődési pályára 
állítsa a magyar közoktatást.   
 A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA 2006/6. tematikus számában a 
differenciálás kérdését a szerzők a legkülönbözőbb dimenziók és vetületek vo-
natkozásában próbálják megközelíteni. Így például M. Nádasi Mária A differen-
ciálástól az adaptivitásig című írásában kifejti a differenciálás pedagógiai lényegét, 
széleskörűen elemzi a differenciálás alkalmazásának indokait, megvizsgálja a 
zárt és a nyílt rendszerű pedagógiai gyakorlat keretei között megvalósítható 
differenciálást. Végül felteszi a kérdést: differenciálás vagy adaptivitás? Arra 
következtet, hogy voltaképpen „a differenciálás (a pedagógus által irányított 
fejlesztés és/vagy a tanulók önvezérelt fejlesztése) és az egyéni sajátosságok 
ismeretében megvalósuló egységesség együttes alkalmazását nevezzük adapti-
vitásnak a pedagógiai folyamatban”. Leszögezi, hogy az adaptív oktatáshoz  
– amely a résztvevők együttműködésén alapul és az érintettek kölcsönös 
alkalmazkodását feltételezi egymáshoz – a differenciáláson át vezet az út. 
 Papp Gabriella a differenciálás megközelítésének néhány szempontjára 
hívja fel a figyelmet, a tanulásban akadályozott tanulók együtt és különnevelése 
során. Dolgozatában kifejti a tanulás folyamatának értelmezését az integratív 
pedagógiában, felvázolja a differenciálás helyzetét az általános pedagógiában, 
bemutatja az integratív pedagógia alapjait a differenciálás szempontjából és 
ismerteti a differenciálás alapvető szempontjait az integratív pedagógiában. 
Végül részletes elemzés tárgyává teszi a differenciálás legfontosabb módszereit. 
 Rózsáné Czigány Enikő a sajátos igényű tanulók egyéni fejlesztését 
célzó tervezetek kidolgozásáról közöl érdekes cikket. Ebben részletesen kifejti 
a tervek elkészítésének dilemmáit, szempontjait, kritériumait, módszertani 
előírásait. Ugyanakkor konkrét gyakorlati útmutatásokat nyújt egyes 
foglalkozások (magyar-, illetve osztályfőnöki órák) vonatkozásában. 
 A KÖZNEVELÉS 2007/6. számában a kelet-magyarországi román  
anyanyelvi oktatás kérdéseiről, valamint a budapesti szakképzés helyzetében 
beálló változásokról olvashatunk. A 2007/7. számából  pedig megismerhetjük 
Hiller István és Pokorni Zoltán véleményét az oktatásügy helyzetéről, 
megtudhatjuk a Kiss Árpád emlékév rendezvényeit, és betekintést nyerhetünk a 
magyar festészet százötven évébe. 



 A KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2007/1. számában Szőke Milinte 
Enikő a pedagógiai viszony dialógus természetéről ír érdekes cikket. Ebben a 
pedagógiai szituációt mint kommunikációs viszonyt elemzi, ugyanakkor 
felvázolja a pedagógiai helyzet kommunikációs struktúráját és dinamikáját és  
értelmezi a tanítás-tanulás dialógus természetét. Arapovics Mária az elbeszélt 
történelem változatos lehetőségeit tárja fel az andragógia oktatásában. Arra 
következtet, hogy az elbeszélt történelem voltaképpen olyan tanulási folyamat, 
mely során az interjúalany, a kérdező és az elemző egyaránt tanul. Mint 
andragógiai módszer – többek között – alkalmat adhat a szociális és kommu-
nikációs készségek fejlesztésére. Kereszty Orsolya angol nyelvű tanulmányt kö-
zöl a lányok iskolázására és tanítására vonatkozó, a Nemzeti Nőnevelés folyóirat 
írásaiban kikristályosodó álláspontról. Patyi Gábor a 19–20. század fordulóján 
Bécsben tanuló magyarországi diákok társadalmi hátterét és előtanulmányait 
mutatja be. A Közlemények rovatban Fehér Katalin a Bell–Lancaster módszernek 
a korabeli magyar sajtóban történő népszerűsítéséről, Dombi Alice pedig Rill 
Józsefnek a Magyar Paedagógiai Szemle hasábjain tükröződő felfogásáról mutat be 
értékes dolgozatot. 
 


