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INTRODUCING THE PROJECT  

 

Tampere, Finland; Berlin, Germany; Atlanta, USA, Africa (online); 

Hajdúböszörmény, Hungary 

In the words of Donna Haraway (2019, 565), “stories nest like Russian dolls inside ever 

more stories and ramify like fungal webs throwing out ever more sticky threads.” We are 

inspired by this provocation precisely 30 years after the fall of the Berlin Wall, amidst both 

(re)emerging political divides and the growing awareness of our interdependence with other 

human beings and the more-than-human world in the face of the anthropocene. 

The conference invites researchers, artists, professionals, and activists to probe the “fungal 

webs” and spin the “sticky threads” of childhood, remembering/forgetting, and childhood 

memories, to use memory as “a tool with which to think” (Bowker 2005, 15) about the past, 

present, and future. Memory is a productive process as it entangles in events and generates 

new events (Fox and Alldred 2019, 25). Memories can materially affect bodies, things, 

identities, and social processes, as they connect past and present events across time and 

space, producing both continuities and change. 

Our conference organization will be based on a Decentered Satellite Conferencing (DSC) 

model, following three overarching principles: (1) to  reduce the environmental impact of our 

research and artistic activities on the planet, (2) to trouble established modes of conferencing 

and create innovative dissemination of cross-national and collaborative research, and (3) to 

work towards more equal engagements and production of knowledge within and beyond 

academia. We are acutely aware of the challenges posed by the current times that restrict but 

also require us to reconsider and minimize air travel. At the same time, we acknowledge the 

significance of actual personal connections among people during and outside formal 

conference sessions. This is the reason why our conference blends online and onsite 

encounters in environmentally and socially sustainable ways.   

https://projects.tuni.fi/re-connect-collect/news/low-carbon-statement/
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WELCOME FROM THE ORGANISERS 

Dear Conference Participant, 

Connected to the international ‘Re-connect/Re-collect’ project, Hungary is delighted to host 
one of the five conference hubs, which will synchronously connect with the other hubs 
across the globe, including Germany, Finland, Africa, and the USA. The aim of the 
conference is to illuminate and trouble past and current hierarchies and power imbalances 
in global and European professional knowledge economies in the area of education, which 
have also informed the development of current pedagogical approaches and practice in 
early childhood education and care. Deeply mindful of the climate crisis, the conference 
pledges to keep the environmental impact of its activities to the minimum. 

By employing autobiographic, autoethnographic, and collective biography methodologies to 
re-connect with and document socialist childhood memories, the aim of the overall project 
is to write and re-write histories of childhood in a way that is free from the nostalgia and 
stereotypes of the Cold War in order to inform current research and thinking about 
(post)socialist pasts, presents, and futures. 

The conference in Hungary focuses on the Eastern European characteristics of early 
childhood pedagogies and practice. Pedagogy and practice in the countries of the former 
socialist bloc was often analysed in ‘Western’ literature as conformist, overly ideologically 
driven and uniform across the region. Adult-centred pedagogy and practice, however, were 
common on both sides of the Iron Curtain. On the one side, socialist, and on the other, 
capitalist ideology shaped approaches to childhood, education and care. It was also a 
commonality that children were disregarded as social actors on their own merit (Millei 
2011). Today, both child-centred pedagogy and practice, and children’s rights are more 
central in early childhood education and care around the world. However, they manifest 
adapting to local, community, economic, historical and cultural particularities in the same 
way as earlier pedagogy and practice matched local differences (Silova et al. 2018). 

https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/hajduboszormeny-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/berlin-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/tampere-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/africa-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/atlanta-hub/
https://coldwarchildhoods.org/re-connect-re-collect/
https://coldwarchildhoods.org/re-connect-re-collect/
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During the conference, we are keen to explore how pedagogical practice may have changed 
with pluralistic pedagogical ideas flooding into Eastern-Europe after the Iron Curtain has 
been demolished (Varga Nagy et al. 2015): 

What are the past and present images of childhood, early childhood pedagogy, practice 
and curricula that could be described as particular in post-socialist countries? 

Are there pedagogical approaches from the socialist past that have legacies today and 
define pedagogy and practice in Eastern Europe? 

With a strong emphasis on the connection between the retrospective and the prospective, 
we are inviting conference participants to share collective or personal memories to bring 
the past into the present and connect it to the future; to examine the changing images of 
the child and childhood, social policy and its connection with pedagogies and practice. 

Topics for discussions and presentations include: 
· movement along the continuum of uniformity and personalisation; the individual and 

the collective; between adult-centred and child-centred/child-embedded pedagogies; 

· the relationship between social policy and early childhood pedagogies; 

· advocacy for children, children’s voices and their rights within the contexts of their own 
lives; 

· relationships, co-operation and/or partnerships between early childhood institutions 
and families; 

· bearing in mind the research traditions of ‘the East’, we are aslo considering the 
affordances (both limitations and potentials) of innovative methodologies used in 
current research practices. 

We seek to bring together researchers, artists and activists by bridging academic research 
and activist engagement (such as advocacy for children and families) with artistic 
representations.  We welcome conventional academic papers as well as projects and 
creative proposals that utilise new and bold methodologies (for example, visual and multi-
modal methodologies using photo elicitation, video, various forms of art etc). 

We are only too aware that the global knowledge economy produces and reproduces 
inequalities and hierarchies that often follow the historical divides between East and West, 
as well as North and South (Collyer 2016; Demeter 2019). In our attempt to locally address 
these inequalities in sharing knowledge, contributions and participation are welcome both 
in Hungarian and in English and synchronous interpretation during the conference will also 
aid this. Furthermore, conference participants will be offered the opportunity to publish 
their contributions both in the local language and in English via various media (for example, 
locally edited book, academic journal or a public facing moderated blog). Further 
information about publication opportunities will be provided at the conference at Debrecen 
University on the Hajdúböszörmény campus, Hungary. 
  

https://www.j-ces.com/index.php/jces/announcement/view/12
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A HELYI KONFERENCIA SZERVEZŐK KÖSZÖNTŐJE 

Kedves konferencia résztvevő! 

Örömünkre szolgál, hogy Magyarországon adhatunk otthont a ‘Re-Connect/Re-Collect’ 
projekthhez csatlakozó nemzetközi konferenciának, amely, Magyarországot beleszámítva, öt 
helyen zajlik egyszerre: Németországban, Finnországban, Afrikában és az Egyesült 
Államokban. A konferencia célja hogy megvilágítsa és megkérdőjelezze azokat a múltbeli és 
mai nemzetközi tudományos és szakmai hierarchiákat és erőviszonyokat amelyek a jelen 
pedagógiai hozzáállásait és gyakorlatát kialakították. A konferencia a fokozódó 
klímaváltozásra is figyelemmel van, ezért tevékenységeivel a környezetre gyakorolt káros 
hatását minimalizálni próbálja. 

Az autobiográfia, autoetnográfia és a kollektív biográfia módszereinek alkalmazásával, a 
„Re-Connect/Re-Collect” kutatás a szocialista gyermekkori emlékeket dokumentálja és tárja 
fel. A projekt célja az, hogy a hidegháborús sztereotípiáktól és nosztalgiától elszakadó 
gyermekkori történeteket megörökítse és azok elemzésével irányt mutasson más kortárs 
kutatásnak és a szocialista múltról, jelenről és jövőről való gondolkodásnak. 

A magyar helyszínen megrendezett konferencia középpontjában a kora gyermekkori 
pedagógia és gyakorlat kelet-európai sajátosságai állnak. A volt szocialista blokk országainak 
pedagógiájára és gyakorlatára gyakran utaltak a ‘nyugati’ nemzetközi tudományos 
irodalomban úgy mint konformista, ami a gyerekeket egy határozott ideológiai irányba 
szocializálta és ami hasonló formában jelent meg az egész második világban. Ez a 
felnőttközpontú pedagógiai módszer és tudományos nézet azonban a vasfüggöny mindkét 
oldalán uralkodó volt. Az egyik oldalon a gyerekeket szocialista a másikon a kapitalista 
ideológiai elvek alapján nevelték. Mindkét oldalra az is jellemző volt, hogy a gyermekek 
mindennapi életét és társadalomban való részvételüket kevésbé vették figyelembe. Mindkét 
gyakorlat kevés teret adott arra hogy a gyerekek a társadalom teljes jogú tagjai legyenek 
(Millei 2011). Ma a gyermekközpontú pedagógia és gyakorlat, valmint a gyermeki jogok 
világszerte nagyobb figyelmet kapnak, de a helyi közösségi, gazdasági, történelmi és 

https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/hajduboszormeny-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/berlin-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/tampere-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/africa-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/atlanta-hub/
https://events.tuni.fi/recollectreconnect2021/atlanta-hub/
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kulturális sajátosságokban nyilvánulnak meg, hasonlóan mint ahogy a korábbi pedagógia és 
gyakorlat is a helyi különbségekhez igazodott (Silova et al. 2018).  

A konferencia ideje alatt szándékunkban áll feltárni, hogyan változott a pedagógiai gyakorlat 
a pluralista pedagógiai elképzelések Kelet-Európába áramlásával (Varga Nagy et al. 2015): 

Melyek azok a múlt és jelenkori gyermekképek, kora gyermekkori pedagógiai példák és 
gyakorlatok, amelyek a volt szocialista országok gyakorlatában sajátosságként írhatók 
le? 

Vannak olyan pedagógiai gyakorlatok, amelyek áthagyományozódtak a szocialista 
gyakorlatból, és a mai napig meghatározzák a térségben az intézmények pedagógiáját és 
nevelési eljárásait? 

Kihangsúlyozva a retrospektív és a prospektív közötti kapcsolatot, a konferencia résztvevőit 
felkérjük hogy a kollektív és a személyes emlékeiket is használják fel, hogy a múltat a jelenbe 
hozzák, és összekapcsolják a jövővel; hogy megvizsgálják a gyermek és gyermekkor változó 
képét, a társadalompolitikát és ennek a kapcsolatát a pedagógiával és gyakorlattal. 

A prezentációk és viták témái lehetnek: 

· Az uniformitás és perszonalizáció folyamata, az egyéni és közösségi, a felnőttközpontú 
és a gyermekközpontú pedagógia közötti skálákon mozogva 

· Kapcsolat a társadalompolitika és a kora gyermekkori pedagógia között 

· A gyermekek képviselete, a gyermeki hangok és jogok a saját életük kontextusában 

· Kapcsolatok, együttműködések és/vagy partneri viszony a kora gyermekkori 
intézmények és a családok között 

· A „Kelet” kutatói tradícióinak függvényében, mely innovatív kutató módszereknek 
vannak lehetőségeik és melyek a korlátaik? 

Azért, hogy összhangban legyünk a Re-Connect/Re-Collect projekt koncepciójával, a 
konferencia célja, hogy összehozza a kutatókat, művészeket, a gyermekek érdekeit 
képviselőket, hidat verve az akadémiai kutatás és az aktivista mozgalom (mint például a 
gyermekek képviselete) valamint a művészeti megjelenítések között. Örömmel fogadunk 
hagyományos akadémiai előadást éppúgy, mint projekteket és kreatív javaslatokat, amelyek 
újszerű és merész módszereket alkalmaznak (így például vizuális és multimodális 
módszereket fénykép alkalmazásával, vagy videót, és a művészet különböző formáit). 

Tudatában vagyunk annak, hogy a globális tudomány egyenlőtlenségekkel és hierarchiákkal 
jár, ami gyakran a történelmi örökségre, a kelet és nyugat, észak és dél megoszlására 
vezethető vissza (Collyer 2016; Demeter 2019). Helyi szinten úgy igyekszünk megoldani a 
tudásmegosztásból származó egyenlőtlenségeket, hogy magyar és angol nyelven is fogadunk 
résztvevőket, valamint folyamatos tolmácsolást biztosítunk a konferencia teljes ideje alatt. 
Ezen túl, a konferencia résztvevői számára publikálási lehetőséget kínálunk fel mind magyar, 
mind pedig angol nyelven különféle médiumokban, (így például helyi szerkesztésű kötetek, 
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akadémiai folyóirat, vagy szerkesztett blog). A publikációs lehetőségről további információt 
kaphat a helyszínen: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, 
Hajdúböszörmény. 

Felhasznált irodalom: 

Collyer, F. M. (2016) Global patterns in the publishing of academic knowledge: Global North, 
global South. Current Sociology, 66(1), 56–73.  

Demeter, M. (2019) The world-systemic dynamics of knowledge production: The 
distribution of transnational academic capital in the social sciences. Journal of World-
Systems Research, 25(1), 111–144.  

Millei, Z. (2011) Governing through the early childhood curriculum, ‘the child’, and 
‘community’: Ideologies of socialist Hungary and neoliberal Australia. European Education, 
43(1), 33-55. 

Varga Nagy, A., Molnár, B., Pálfi, S., & Szerepi, S. (2015) Hungarian perspectives on early 
years workforce development from the beginning till today. In V. Campbell-Barr & J. 
Georgeson (Eds.), International perspectives on workforce development in early childhood 
eduaction and care: History, philosophy and politics (pp. 109–121). Critical Publishing. 

Silova, I., Piattoeva, N., & Millei, Z. (Eds.). (2018) Childhood and schooling in (post)socialist 
societies: Memories of everyday life (1st ed.). Palgrave Macmillan. 

 

  

https://www.j-ces.com/index.php/jces/announcement/view/12
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PRESENTATIONS AND ABSTRACTS/ AZ ELŐADÁSOK ÉS AZ 

ABSZTRAKTOK 

 

SYMPOSIUM 1:  

Chair: Gortka-Rákó Erzsébet 

Presentation 1/ 1. Előadás 
Gortka-Rákó Erzsébet, Debrecen University, Hungary 

Gyermekkor és nevelés a gyermekvédelemben 1997 előtt és után (Rákó Erzsébet) (on-site; 
HU)  

Cél: a ’70-es, ’80-as években a gyermekvédelmi intézmények működésének és az 

intézményi nevelés sajátosságainak bemutatása különös tekintettel a kora 

gyermekkorra  

Módszertan: dokumentumelemzés, szakirodalom elemzés, interjú 

Előzmény: a szerző korábbi kutatása gyermekvédelem témában A ’70-es, ’80-as években 
Magyarországon számos nagy létszámú gyermekotthon működött. A korszakot jellemezte, 
hogy a nevelőotthonokban életkor szerint helyezték el a gyerekeket. Igy működött 
csecsemőotthon, óvodás korú gyermekek otthonai (3-6 év), általános iskoláskorú gyermekek 
otthonai (6-14 év) és ifjúsági otthonok a 14 évesnél idősebbek számára (Rákó, 2011). „A 
családból kiemelt gyermekeknek egyforma elhelyezést és ellátást biztosítottak, függetlenül 
attól, hogy milyen jogi megoldás 

útján kerültek ki családjukból (intézeti elhelyezés, intézeti nevelésbe vétel vagy átmeneti 
nevelésbe vétel útján). Az ellátást a nevelőotthonokban, illetve nevelőszülőknél, hivatásos 
nevelőszülőknél biztosították” (Szöllősi, 2004:86). Az 1970-es évektől jelennek meg a 
nevelőotthonok átalakítására irányuló törekvések. Az elsődleges cél a nevelőotthonok 
differenciálása, az intézményekben tapasztalható zártság megszűntetése volt. Ez utóbbi cél 
érdekében a nevelőotthonban elhelyezett 

gyermekek a korábbi belső iskola helyett a külső körzeti iskolába kezdtek járni. Ez azonban 
újabb konfliktusok forrása lett, a nevelőotthoniak elkülönülése sem szűnt meg (Hanák, 
1978). Jelentős változást hozott az 1997. évi XXXI Gyermekekvédelméről szóló törvény, ami 
átalakította a magyar gyermekvédelem rendszerét. A nagy létszámú gyermekotthonok 
átalakítására fokozatosan került sor a deinstitucionalizációs folyamat keretében 
lakásotthonok jöttek létre. Az előadásban bemutatjuk a nevelőotthoni nevelés sajátosságait 
–többek között a szocialista humanizmusra nevelést-, a korszak nevelőotthoni nevelést 
meghatározó dokumentumai alapján. (A nevelőotthoni nevelés tovább fejlesztésének 
programja, 1976, Domszky András A nevelőotthoni nevelés programja) További cél azoknak 
a gyermekvédelmi fejlődéstörténeti változásoknak a bemutatása, amik a 70’-’80’-as 

évektől egészen napjainkig meghatározzák a gyermekek védelmét. Az előadásban 
összehasonlítjuk a gyermekek ellátásának jellegzetességeit 1997 előtti és utáni időszakban, 
mindezt kortörténeti dokumentumok és az ebben az időszakban a gyermekvédelemben 
dolgozó szakemberek kollektív emlékezete alapján. 
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Kulcsszavak: gyermekvédelem, nevelés, kora gyermekkor, nevelőotthon 

Childhood and Education in Systems of Safeguarding pre- and post-1997 (on-site; HU) 

Aim: presentation of the operation of child protection institutions and the peculiarities of 
institutional education in the '70s and ' 80s with special regard to the early childhood 
Methodology: document analysis, literature analysis, interview  

Context the author's previous research on child protection. In the '70s and '80s, there were 
several large children's homes in Hungary. The era was characterized by the placement of 
children in foster homes separating them by age. Accordingly, there were orphanages, 
homes for preschool children (3-6 years), homes for primary school children (6-14 years), 
and youth homes for people over 14 years of age (Rákó, 2011). "Children lifted out from 
families have been provided with equal accommodation and care, regardless of the legal 
solutions to their removal from their families (institutional placement, institutional foster 
care, or temporary foster care). The care was provided in foster homes, foster parents and 
professional foster parents” (Szöllősi, 2004: 86). Efforts to remodel foster homes have been 
emerging since the 1970s. The primary goal was to differentiate the foster homes and to 
eliminate the closedness in the institutions. For the latter purpose, foster home children 
began attending the outer district schools instead of the former inner school. However, this 
became a source of new conflicts, and the separation of children from foster homes did not 
realize (Hanák, 1978). The Act XXXI of 1997 on Child Protection brought a significant change, 
which transformed the Hungarian child protection system. The transformation of large 
children's homes took place gradually, and group homes were established as part of the de-
institutionalisation process. In the presentation, we display the peculiarities of education in 
foster homes - among others education for socialist humanism - based on the documents 
defining foster home education of the period. (Program for the Further Development of 
Foster Care, 1976, András Domszky The Program for Foster Care). Another aim is to present 
the changes in the history of child protection development which determine the protection 
of children from the 1970s and '80s to the present. In the presentation, we compare the 
characteristics of child care in the period before and after 1997, all based on contemporary 
historical documents and the collective memory of professionals working in child protection 
during this period.  

Keywords: child protection, education, early childhood, foster home 

 

Presentation 2/ 2. Előadás 
Pálfi Sándor, Debrecen University, Hungary 

Gyermekjogok a szocialista óvodában Magyarországon  (on-site; HU)   

A szovjet megszállási övezetben lévő országokban hasonló tekintélyelvű nevelési rendszerek 
alakultak ki. Ebben az időszakban néhány tabu kérdés is rögzült, mint például 
munkanélküliség, szegénység, stb, s mivel diktatúraként működött így az emberi jogoknak és 
a gyermeki jognak sem volt egyértelmű publicitása, definíciója. Ma viszont felértékelődött ez 
a kérdéskör, különösen azután, hogy az ENSZ 1989 elfogadta a gyermeki jogokról szóló 
deklarációját, s ennek kapcsán számos kutatás kiemelte aktualizált jelentőségét (Murray 
2020; Pálfi-Gortka Rákó-Varga Nagy-Teszenyi 2020; Anne B. Smith, Nicola J. Taylor 2017; 
Freeman 2009).  
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A magyar óvodákban a szocialista korszakot meghatározó dokumentum Óvodai Nevelés 
Programja (1971), mely alapján dolgozott 1996-g hivatalosan minden óvoda. Az ebből nyert 
kvalitatív elemzés alapján mutatjuk be retrospektíve, hogy értelmezték a gyermeki jogot. 
Ehhez a ma elfogadott 3P modell kategóriáiban keressük az elvet és megoldást. A három fő 
terület tehát a Védelem (Protection), az Ellátás, gondozás (Provision), a Részvétel 
(Participation). 

Eredményeinket alapvetően meghatározta, hogy az akkori nevelés milyen célt tűzött ki és 
ahhoz milyen nevelési eszközöket tartott elfogadhatónak, elvártnak. Mivel a kollektivizmus 
és az ideológiai felvilágosítás ennek eszköze az oktatás, az irányított folyamatok általános 
paradigma volt, így a kisgyermekek esetében is a korosztályra adaptált pedagógia 
érvényesülhetett. Megállapíthatjuk, hogy mindhárom gyerekjogi területre volt magasan 
szervezett gyakorlata a magyar óvodának, ám a felnőttek által elképzelt és az akkori 
társadalom behódoló attitűdjét érvényesítve működhetett csak. Ebből kiemelhető az Ellátás, 
gondozás, mely egyenlő mértékekkel alkalmazta a testi fejlődéshez szükséges feltételek 
folyamatos biztosítását, amihez még külön ezért dolgozót is rendelt a dajka személyében. A 
legkevésbé érvényesülhetett az egyéni eltérés, fejlődés, adottság az a különböző oktatói 
célzatú foglalkozások szervezésében a Részvételi joga a gyermeknek, mert ugyan hozzáfért, 
de alapvetően mindenki számára kötelező módon és csak a felnőttek által elképzelt 
tematika szerint, ám egy kis zsilip a szabad játék előre meghatározott, irányított idejében 
lehetséges volt. 

Kulcsszavak: szocialista óvoda, gyermekjogok, kollektivizmus, oktatói cél 

 

Children's Rights in the Socialist Kindergartens of Hungary   

In the countries of the Soviet occupation zone, education systems that developed were 
similarly authoritarian. During this period, some taboo issues solidified, such as 
unemployment, poverty, etc., and due to the dictatorship, there was no clear publicity or 
definition for either human rights or indeed children's rights. Lately, however, this issue has 
become more important, especially after the adoption of the UN Declaration on the Rights 
of the Child in 1989, and several studies have highlighted its updated significance (Murray 
2020; Pálfi-Gortka Rákó-Varga Nagy-Teszenyi 2020; Anne B. Smith, Nicola J. Taylor 2017; 
Freeman 2009). The document defining the socialist era in Hungarian kindergartens was the 
Kindergarten Education Program (1971), which informed how all kindergartens worked with 
children until 1996. Based on the outcomes of qualitative analysis of this document, we 
present retrospectively how children’s rights were interpreted. The current 3P model is used 
to find answers and to illuminate principles of practice with the three main areas of 
children’s rights being Protection, Provision, and Participation.  

The conclusions drawn are informed by the educational aims of the time, and the 

corresponding pedagogic strategies that were expected and regarded as acceptable. 

Because the means of collectivism and ideological enlightenment was education, and the 

dominant paradigm was adult direction, an age-stratified pedagogical approach prevailed in 

early education.  In this presentation we argue that in socialist Hungarian kindergartens, 

practice in relation to the above mentioned three ‘rights group’, was meticulously planned 

by adults for adults and was enforced by the submissive attitude of society at the time. 
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Planning for Care provision could be highlighted as an area where children’s rights were 

considered. This included continuously securing conditions necessary for children’s healthy 

(bodily) physical development, which was a designated role for a ‘nurse’ [dajka].  

In planning for these strictly adult-led activities, children’s participatory rights suffered the 

most due to the lack of personalisation and consideration for unique and individual 

capabilities. Although children had access to planned activities, they were compulsory for 

everyone, and they followed the adults’ agendas. However, children had some choices in 

free-play, the time period of which was still determined and controlled by the adults. 

Keywords: socialist kindergarten, children's rights, collectivism, adult-led 

 

Presentation 3/ 3. Előadás 
Adrijana Višnjić-Jevtić, University of Zagreb, Croatia 
Ivana Visković, University of Split, Croatia 

Children's Voices on their Wellbeing - Case from Croatia (Adrijana Višnjić-Jevtić) (online; 
EN) 

The understanding of childhood changes along with the development and changes of 
society and the social paradigm. Consequently, the child's understanding and acceptance of 
the role of participation in personal upbringing and education changes, while respecting the 
child's right to express and respect his/her opinion. This research is aimed at understanding 
the children’s perspective, their subjective experience of current and long-term wellbeing. It 
was approved by the Ethics Committee of the Faculty of Teacher Education in Zagreb, and 
implemented in accordance with the Code of Ethics for Research with Children (2003), with 
the consent of children and their parents. The concept of wellbeing is considered in the 
dimensions of personal satisfaction, and social and educational achievement. The opinions 
of 63 children, age 5 to primary school enrolment was surveyed. A qualitative research 
paradigm was used, which included children’s expressions through drawings and narrative 
ethnographical research. The research findings indicate that children recognize subjective 

wellbeing through play and social interactions (friendships and family relationships). They 
recognize the importance of learning as a personal present and long-term benefit. They 
perceive the ECE setting as a safe place that has appropriate conditions for their residence. 
Some children emphasize the importance of a sense of security. It is possible to assume that 
the perception of children in the sample is related to the current epidemiological situation. 

Key words: children voices, play, research with children, wellbeing 

Gyermeki gondolatok a jólétükről – egy esettanulmány Horvátországból 

A gyermekkor megértése a társadalom és a társadalmi paradigma fejlődésével és 
változásaival együtt formálódik. Ezzel együtt a gyermek megértése és annak az egyéni 
nevelésben és az oktatásban való részvételéről alkotott felfogás is változik, miközben a 
gyermek véleménynyilvánítási joga és véleményének tiszteletben tartása is fotos 
szemponttá válik. Jelen kutatás célja, hogy megértse a gyermekek perspektíváját, szubjektív 
tapasztalatait a jelenlegi és hosszú távú jólétről. A zágrábi Pedagógusképző Kar Etikai 
Bizottsága jóváhagyta, és a Gyermekekkel végzett kutatások etikai kódexe (Code of Ethics for 
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Research with Children) (2003) szerint hajtották végre, a gyermekek és szüleik 
egyetértésével. A jólét fogalma a személyes elégedettség, valamint a társadalmi és oktatási 
teljesítmény dimenzióin keresztül értelmezhető. 63 gyermek véleményét vizsgálták, akik az 
5 évestől az általános iskolai beiratkozásig tartó korosztályhoz tartoztak. Kvalitatív kutatási 
paradigmát alkalmaztak, amely magában foglalta a gyermekek rajzainak vizsgálatát, 
valamint narratív néprajzi kutatást. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a gyerekek a 
játék és a társadalmi interakciók (barátságok és családi kapcsolatok) révén ismerik fel a 
szubjektív jólétet. Felismerik, hogy a tanulás a saját egyéni fejlődésüket szolgálja rövid és 
hosszú távon is. A koragyermekkori fejlesztés színterét biztonságos helynek tekintik, 
biztosítva az ott tartózkodás megfelelő feltételeit. Néhány gyermek hangsúlyozza a 
biztonságérzet fontosságát. Feltételezhető, hogy a mintában szereplő gyermekek véleménye 
összefügg a jelenlegi járványügyi helyzettel. 

Kulcsszavak: gyermekek hangja, játék, kutatás gyermekekkel, jólét 
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From Unification to Personalization. The Role of Catholic Kindergartens in Poland at 

the Point of Political Transformations (Grzegorz Godawa) (on-site; EN) 

The article aims to analyze the assumptions of personalistic education at Catholic 
kindergartens in reference to the early childhood education from the Iron Curtain period. 
Socialism in Poland had a significant impact on the form of a child's education. Even though 
it had some positive aspects, a collective upbringing constituted the dominant form, 
emphasizing the importance of the collective, often ignoring a child's individual needs. This 
led to unifying children and limited their development (Bałachowicz and al., 2017). The 
political changes of 1989 allowed a reactivation of Catholic kindergartens, whose 
educational programs included personalistic assumptions. This contributed to humanizing 
preschool education and opened up new perspectives for a child's development 
(Karbowniczek and al., 2011). A child is treated as a person possessing its dignity as well as 
educational consequences resulting from it. A literature query and analysis of some Catholic 
schools’ documentation provided online by the institutions were done. The results show 
that up to this day personalistic assumptions constitute a significant reference in terms of a 
child's preschool education. Recommendations for educational practice are as follows: care 
for the personalistic treatment of pupils, showing the importance of community in 
education and continuous improvement of the quality of Catholic education. 

 

Key words: unification, personalism, Catholic kindergarten, education 
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Az egyesítéstől a személyre szabásig. A katolikus óvodák szerepe Lengyelországban a 
politikai transzformáció pontján 

A tanulmány célja, hogy elemezze a katolikus óvodákban a személyre szabott nevelés 
feltevéseit a kisgyermekkori nevelésben, a vasfüggöny korszakában. A lengyel szocializmus 
jelentős hatással volt a gyermekek nevelésének formáira. Annak ellenére, hogy volt néhány 
pozitív aspektusa, a kollektív nevelés volt az uralkodó forma, hangsúlyozva a kollektíva 
fontosságát, gyakran figyelmen kívül hagyva a gyermek egyéni igényeit. Ez a gyermekek 
egységesítéséhez és fejlődésük korlátozásához vezetett (Bałachowicz és társai, 2017). Az 
1989-es politikai változások lehetővé tették a katolikus óvodák újraéledését, melyek 
pedagógiai programjaiban megtalálhatóak voltak a személyre szabott nevelés egyes tételei 
is. Ez hozzájárult az óvodai nevelés emberségesebbé tételéhez, és új távlatokat nyitott a 
gyermekek fejlődése előtt (Karbowniczek és társai, 2011). A gyermeket úgy kezelték, mint 
akinek van méltósága és elfogadja a nevelés ebből fakadó következményeit. A kutatás során 
a szakirodalmi áttekintés mellett elemzésre kerültek egyes katolikus iskolák dokumentációi, 
amelyeket az intézmények online szolgáltattak. Az eredmények azt mutatják, hogy a mai 
napig a személyre szabott nevelési tételek fontos referenciát jelentenek a gyermekek óvodai 
nevelésében. A pedagógiai gyakorlatra vonatkozó ajánlások a következők: odafigyelés a 
tanulók személyre szabott bánásmódjára, a közösség fontosságának kiemelése az 
oktatásban, és a katolikus oktatás minőségének folyamatos javítása. 

Kulcsszavak: egységesítés, perszonalizmus, katolikus óvoda, nevelés 

 

Presentation 5/ 5. Előadás 
Szabadi Edit, Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda, Hungary 

Óvodafejlesztés a református köznevelési rendszerben (Szabadi Edit) (on-site; HU) 

A református köznevelési rendszer széles skálán mozog, régmúltra tekint vissza. A híres 
református kollégiumoktól egészen az elmúlt esztendőkben átadott református óvodáig, 
amelyek fenntartásra átkerültek a református egyházhoz. 

A református köznevelési hálózat az ország egész közigazgatási területére kiterjed, és 
társadalmi rétegződését tekintve is eltérő képet mutat. Nem lehet egyértelműen kijelenteni 
azt, hogy az egyházi intézmények csak ún. elít családokból kikerülő gyermekeket nevelnek. 
Többségében jó családi háttérrel rendelkező gyermekek érkeznek az intézményekbe, de 
főleg az óvodák tekintetében figyelhetjük meg azt a tendenciát, amely a közelmúltban indult 
el, hogy többségében roma gyermekeket nevelő intézmények kerültek át a református 
egyházközségek fenntartásába. „A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető 
színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának 
egyik lehetséges helyszíne a református köznevelési intézmény, amely a gyermeket 
Krisztusban testvérnek fogadja el.” ( MRE Köznevelési törvény, Preambulum: 2. o.) 

A református óvodafejlesztési program egy széleskörű református köznevelési fejlesztésbe 
ágyazódik, melynek céljai a következőképpen foglalhatók össze: A közös missziói 
szerepvállalás generálja azt, hogy az intézmények különböző adottságok között működnek 
ugyan, de fokozatosan, azonos arculatot, és pedagógiai gyakorlatot adaptáljanak, amely 
egyre eredményesebben működő köznevelési hálózat alkotóelemeként, tudásmegosztással 
növelik produktivitásukat. A témaválasztás aktualitását az adja, hogy évtizedek óta 
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fenntartói felkérések alapján intézmények elindításában veszek részt folyamatosan, 22 
óvoda létrehozását koordináltam, a református egyházon belül. Az óvodafejlesztés 
feladatainak ellátása tehát, régmúltra tekint vissza, és végig kísérte az egész életpályámat, 
amelynek során olyan szakmai tapasztalatra tehettem szert, amely hozzásegített ahhoz, 
hogy a Református Egyház Zsinatának megbízásából, akkor még egyetlen óvodai 
szakemberként, a Református Oktatási Stratégia megalkotásában közreműködjek az 
Intézményfejlesztési munkacsoport tagjaként. Jelenleg is szakmai szakértőként 
tevékenykedem új református óvodák megvalósításában, amely életutam elkövetkezendő 
szakaszában is óriási jelentőséggel bíró feladat, amelynél fontos szempont, hogy a mai 
igényeknek és szakmai elvárásoknak megfelelő óvoda épüljön. 

 

The Development of Kindergartens in the Reformed Public Education System   

The Reformed system of public education is wide-ranging, its history goes back a long time. 
From the famous Reformed colleges to the Reformed kindergartens handed over in recent 
years into the ownership of the Reformed Church. The Reformed public education network 
covers the entire administrative area of the country and shows a different picture in terms 
of its social stratification. It cannot be clearly stated that ecclesiastical institutions accept 
only children from so-called ‘elite’ families. Most of the children with good family 
backgrounds come to the institutions, but as of kindergartens, we can observe the recent 
trend that institutions with a majority of Roma children have moved to the maintenance of 
the Reformed parishes. "The child and his gifts are a gift from God. The basic scene of 
education is the family. One possible place for the fulfillment of the parental and 
congregational vows made at baptism is the Reformed public educational institution, which 
accepts the child as a brother in Christ.” (Public Education Act of the Hungarian Reformed 
Church, Preamble: p. 2). 

The Reformed Kindergarten Development Program is embedded in a wide-ranging 
Reformed public education development, the objectives of which can be summarized as 
follows: Joint missionary engagement generates that institutions operate in different 
capacities, but gradually, they adapt the same image and pedagogical practice, which 
increases their productivity by sharing knowledge as a component of an increasingly 
effective public education network. The actuality of the choice of topic is given by the fact 
that for decades I have been involved in the start-up of institutions based on requests from 
maintainers, I coordinated the establishment of 22 kindergartens within the Reformed 
Church. Thus, the task of kindergarten development goes back a long way and has 
accompanied me throughout my career, during which I gained professional experience 
which helped me that as the only kindergarten specialist at the time, on behalf of the Synod 
of the Reformed Church, I contributed to the development of the Reformed Education 
Strategy as a member of the working group for institution development. I am currently 
working as a professional expert in the establishment of new Reformed kindergartens, 
which is a task of enormous importance in the next stage of my life, for which it is important 
to build a kindergarten that meets today's needs and professional expectations. 

 

Presentation 6/ 6. Előadás 
Szent-Gály Viola, Oktatási Hivatal, Office of Education, Hungary 
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50 év innováció-reakciója  (on-site; HU)  

Idén 50 éves az 1971-es Óvodai Nevelési Program, amely megalapozta a mai magyar óvodai 
nevelés kereteit, hagyatéka a mai viszonyok között is releváns. Az előadás e hagyaték 
néhány meghatározó tartalmi elemének múltbéli és jelenkori értelmezésére tesz kísérletet, 
a program egyes fejezeteinek elemzésével. Különösen a közösség és egyén viszonya és a 
játék szerepe révén láthatóvá válnak a Program máig ható megoldásai és erényei. 

A dokumentum a gyermek személyiségét kiemelt tisztelettel kezeli, a pszichológiai szemlélet 
vállalása a kuriózum volt, ugyanakkor - e program révén - irányítottan, egységes 
követelményrendszert állítva szerveződtek az óvodák és a gyermek hétköznapjai.  

Az erős szabályrendszer és útmutatás biztonságot adott, de a magatartásformák belsővé 
válása megkérdőjelezhető volt. Majd a gyermek megismerése felé forduló irány és a 
társadalmi differenciáltságból származó sokszínűség fokozatosan utat tör magának, és az 
1989-e Óvodai Nevelési Programban megkezdődik a szakmai szabadság kibontakozása. 

Az 1971-es követelményalapú elvárásrendszer nyomvonalat, kapaszkodót adott a 
pedagógusnak. Az előírások nyomán látható volt a „biztonságos végrehajtás kerete”, korlátai 
mellett alapjául szolgált egy hozzávetőlegesen egységes színvonalú - deklaráltan szocialista - 
óvodai neveléshez.  

A szakmai alapú, „biztonságos végrehajtás igénye” felerősödött az utóbbi időben, ennek 
több oka lehetséges. Egyrészt a koragyermekkor általános felértékelődése révén soha nem 
látott mértékben sokasodtak meg az elvárások, remények, és a kívülről ható jeleségek a 
hazai óvodai nevelésben is. Másrészt a pedagógusok biztonság-keresését felelősítette a jogi 
szabályozási keret: a pedagógus-életpályamodell és a tanfelügyelet sikeres teljesítésének 
vágya konkrétan megjelenik a pályaívekben. Mindemellett a korai iskolaelhagyás - mint 
unios irányelv - prevenciójaként visszatért az óvoda iskolai életmódra felkészítő szerepe: 
pontosan meg kell tudni határozni azokat a területeket és funkciókat, amelyek megléte az 
óvoda felelősségvállalásával biztosítja az iskolai életmódra való alkalmasságot. 

A magyar szocializmus felívelő szakaszában megjelenő 1971-es Óvodai Nevelési Program - 
ha vitatható módszertani megoldásokkal is - de vállalta ezt a felelősséget. A következő 
években megérkező demográfiai hullám (1975) igazolta e program létjogosultságát, majd a 
csökkenő születésszám és csoportlétszámok lassan az alternatív megoldások felé terelték a 
figyelmet.  

Kulcsszavak: óvodai nevelés, program,  

 

Reaction to 50 Years of Innovation  

This year marks the 50th anniversary of the 1971 Kindergarten Education Program (Óvodai 
Nevelési Program), which laid the foundations for today’s Hungarian kindergarten 
education, and its legacy is still relevant today. The presentation attempts to interpret some 
of the key elements of this legacy, past and present, by analysing the different chapters of 
the program. In particular, the relationship between the community and the individual and 
the role of playing reveal the solutions and virtues of the Program, which are still relevant 
today. 
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The document treats the child’s personality with special respect, the adoption of a 
psychological approach was a curiosity, but at the same time – through this program – the 
everyday life of the kindergartens and the child was organised in a controlled way, setting a 
uniform set of requirements.  

Strong rules and guidance provided security, but the internalisation of behaviours was 
questionable. Then, the orientation towards getting to know the child and the diversity 
resulting from social differentiation gradually makes its way, and professional freedom 
begins to unfold in the 1989 Kindergarten Education Program. 

The requirements-based expectation system of 1971 gave the pedagogue a path, a handrail. 
The regulations provided a ‘framework for safe implementation’ and, with its limitations, it 
served as a basis for a roughly uniform standard – declared socialist – kindergarten 
education. 

The ‘need for safe enforcement’ on a professional basis has intensified recently, for a 
number of reasons. On the one hand, the general appreciation of early childhood has led to 
an unprecedented increase in expectations, hopes and external influences in Hungarian pre-
school education as well. On the other hand, the search for safety of educators has been 
intensified by the legal regulatory framework: the desire for the successful completion of 
the pedagogical career model and the education supervision is specifically reflected in the 
career paths. However, as a preventive measure against early school leaving – as EU 
directive – the role of kindergartens in preparing children for school life has returned: it is 
necessary to identify precisely the areas and functions which, with the responsibility of the 
kindergarten, ensure suitability for school life. 

The 1971 Kindergarten Education Program, which appeared in the emerging phase of 
Hungarian socialism – even if with questionable methodological solutions – took on this 
responsibility. The demographic wave that arrived in the following years (1975) justified the 
existence of this program, and then the declining birth rate and group numbers slowly 
shifted attention towards alternative solutions. 

Keywords: kindergarten education, program 

 

 

SYMPOSIUM 3 
Chair: Vargáné  Nagy Anikó 

Presentation 7/ 7. Előadás 
Natalie Canning, The Open University, UK 

Re-locating Power in Participatory Research with Children  (on-site; EN) 

We all like to think we are ‘tuned in’ to children. That we listen to children’s voice, hear 
what they say and act accordingly. But do we really? This presentation explores the 
difference between the rhetoric and reality of listening to children’s voice and how we 
understand the concept of children’s voice through participatory research. The complexities 
of locating children at the centre of practice will be examined and how, as adults, we 
interpret children’s learning and development; their agendas through what and how they 
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play; who they socialise with and the verbal and non-verbal cues they give to other children 
and adults. The everyday assumptions made about children’s choices and their rights will be 
explored through practical examples so that the power dynamics between children and 
adults can be better understood.   

The positioning of children in Kindergarten, i.e. the way in which they are valued is essential 
to understanding how children’s voice can be prioritised in everyday practice. The 
presentation will offer practical advice on developing shared understanding and focusing on 
children’s participation through a child-centred lens. It will support a focus on participatory 
research with children at the heart of practice and offer ways in which all children can be 
involved and contribute. The presentation aims to demonstrate that the rhetoric and reality 
of children at the centre of practice can be the same, and that it only requires small 
adjustments in practice and attitudes for the rich contribution that children make to be 
understood and celebrated.  

Key words: listening to children, children’s voice, power dynamics between children and 
adults, child-centred  

Az erőviszonyok átrendezése gyermekekkel folytatott részvételi kutatásban  

Mindannyian szeretjük azt gondolni, hogy “rá vagyunk hangolva” a gyermekekre. Hogy 
hallgatunk a gyermekek véleményére, meghalljuk, amit mondanak, és ennek megfelelően 
cselekszünk. De vajon tényleg így van? Ez az előadás feltárja a különbséget a gyermekek 
meghallgatásának retorikája és valósága között, valamint részvételi kutatáson keresztül azt, 
hogy hogyan értelmezzük a gyermekek véleményének fogalmát. Megvizsgáljuk, hogy 
mennyire összetett a gyermekeket a gyakorlat középpontjába helyezni, és felnőttként 
hogyan értelmezzük a gyermekek tanulását és fejlődését; a gyermekek céljait azon 
keresztül, hogy mit és hogyan játszanak; kivel szocializálódnak, és milyen verbális és nem 
verbális jelzéseket adnak a többi gyermeknek és a felnőtteknek. A gyermekek döntéseivel és 
jogaival kapcsolatos mindennapi feltételezéseket gyakorlati példákon keresztül vizsgáljuk 
meg, hogy jobban megértsük a gyermekek és felnőttek közötti hatalmi dinamikát.   

A gyermekek pozicionálása az óvodában, vagyis az, ahogyan értékelik őket, alapvető 
fontosságú annak megértéséhez, hogy a gyermekek véleményét hogyan lehet előtérbe 
helyezni a mindennapi gyakorlatban. Az előadás gyakorlati tanácsokkal szolgál a kölcsönös 
megértés kialakításához és a gyermekek részvételére való fókuszáláshoz gyermekközpontú 
lencsén keresztül. Támogatja a részvételi kutatásokra való összpontosítást a gyermekekkel a 
gyakorlat középpontjában, és olyan módszereket kínál, amelyekkel minden gyermek 
bevonható és közreműködhet. Az előadás célja annak bemutatása, hogy a gyakorlat 
középpontjában álló gyermekek retorikája és valósága azonos lehet, és hogy a gyakorlatban 
és hozzáállásban mindössze kis kiigazításokra van szükség ahhoz, hogy a gyermekek jelentős 
hozzájárulását megértsük és ünnepeljük. 

Kulcsszavak: a gyermekek meghallgatása, a gyermekek hangja, a gyermekek és felnőttek 

közötti hatalmi dinamika, gyermekközpontúság 

 

Presentation 8/ 8. Előadás 

Iván Emese, Collins College of Professional Studies, St John’s University, New York, USA 
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Joanna Mellis, Ursinus College, Pennsylvania, USA 

 

“Requiem for a Junior Female Basketball Team”  (on-site; EN) 

Amidst the COVID-19 pandemic in Hungary, members of a female basketball team from the 
1970s had a virtual meeting in April 2020 lieu of their quarterly in-person reunions. The 
former teammates shared what they were doing during quarantine, lamented over 
postponed weddings, and announced the birth of their grandchildren. What political and 
cultural conditions sparked the creation of the community, and what are the experiences 
that bonded them together in this way? In the first of its kind within the Eastern Bloc 
context, Emese Ivan and Johanna Mellis are conducting oral histories – following the work of 
Anne Green (2004), Graham Smith (2007), or Carly Adams (2014) - with Hungarian female 
athletes who belonged to a single basketball team during their teen years under socialism. 
In light of the project’s postponement due to the pandemic, for this presentation the 
authors will explore the community’s foundations—socialist Hungary’s sport system in the 
Cold War—and the opportunities and obstacles that Hungarian female athletes 
encountered during this time. Beginning in childhood, the athletes developed a lifelong 
bond and received plentiful sporting opportunities while playing for a highly-successful 
female coach at the Központi Sportiskola, the Central Sports School in Budapest. Their 
sporting opportunities in the 1970s stood in stark contrast to the limitations that female 
athletes faced elsewhere, perhaps most famously in the US where it took federal legislation 
to force public education institutions to fund both genders equally in sport. As the authors 
will argue, however, female athletes still faced considerable gender discrimination due to 
the patriarchal character of the Hungarian sport leadership and the connections-based 
nature of the socialist state more generally. It can be traced – among others - in limited 
access to training facilities, travel opportunities as well as resources of coaching. The 
presentation will also reflect on how the women’s memories and experiences of their time 
full of dynamic opportunities and a rich community contrast with an outsider’s perspective 
of a doping-obsessed regional sport system under a broader harsh, unjust socialist Bloc.  

 

“Rekviem egy ifjúsági női kosárlabdacsapatért”  

Magyarországon, a COVID-19 világjárvány közepette az 1970-es évekbeli női 
kosárlabdacsapat tagjai virtuális találkozót tartottak 2020 áprilisában, a negyedéves 
személyes találkozójuk helyett. Az egykori csapattársak megosztották egymással mit 
csináltak a karantén alatt, sajnálkoztak az elhalasztott esküvők miatt és bejelentették 
unokáik születését. Milyen politikai és kulturális körülmények váltották ki a közösség 
létrejöttét, és melyek azok a tapasztalatok, amelyek így összekovácsolták őket? A keleti 
blokk kontextusában a maga nemében elsőként Iván Emese és Johanna Mellis – Anne Green 
(2004), Graham Smith (2007), vagy Carly Adams (2014) munkáját követve – olyan magyar 
női sportolókkal végez oral history kutatást, akik tinédzser éveikben a szocializmus alatt 
egyetlen kosárlabdacsapathoz tartoztak. Tekintettel arra, hogy a projektet a világjárvány 
miatt elhalasztották, ebben az előadásban a szerzők a közösség alapjait – a szocialista 
Magyarország sportrendszerét a hidegháború idején -, valamint azokat a lehetőségeket és 
akadályokat vizsgálják, amelyekkel a magyar női sportolók szembesültek ebben az 
időszakban. A sportolók gyerekkoruktól kezdve életre szóló köteléket alakítottak ki 
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egymással és rengeteg sportolási lehetőséget kaptak, miközben a budapesti Központi 
Sportiskolában egy rendkívül sikeres női edző irányításával játszottak. Sportolási 
lehetőségeik az 1970-es években éles ellentétben álltak azokkal a korlátozásokkal, 
amelyekkel a női sportolók máshol szembesültek, ennek talál legismertebb példája az 
Egyesült Államok, ahol szövetségi törvényekkel kellett a közoktatási intézményeket arra 
kényszeríteni, hogy mindkét nemet egyenlő mértékben finanszírozzák a sportban. A szerzők 
szerint azonban a magyar sportvezetés patriarchális jellege és általában a szocialista állam 
kapcsolatokon alapuló jellege miatt a női sportolók továbbra is jelentős nemi 
diszkriminációval szembesültek. Ez – többek között – az edzési létesítményekhez, utazási 
lehetőségekhez, valamint az edzői erőforrásokhoz való korlátozott hozzáférésben érhető 
tetten. Az előadás arra is reflektál, hogy a nők emlékei és tapasztalatai a dinamikus 
lehetőségekkel és gazdag közösséggel teli időszakukról hogyan állnak szemben a kívülálló 
szemszögéből nézve a szélesebb értelemben vett kemény, igazságtalan szocialista blokk 
dopping-megszállott regionális sportrendszerével. 

 

Presentation 9/ 9. Előadás 

Teszenyi Eleonora, The Open University, UK  

Vargáné Nagy Anikó, Debrecen University, Hungary 

 

Lost in Translation? Methodological Implications of Translation in Bi-lingual Research (on-
site; HU&EN) 

Qualitative research is about working with words and the interpretation of meanings but in 
cross-language studies more than one language is used simultaneously, which inevitably 
presents layers of challenges. One of these is the methodological challenge of how best to 
manage translation procedures in the various phases of qualitative research to ensure the 
trustworthiness of not only the translation but also the study. 

The project presented here was conducted by a bi-lingual, bi-cultural researcher where data 
generation took place in Hungarian (source language), analysis and the dissemination of 
findings both in English (target language) and Hungarian. The presentation outlines how, 
through critically reviewing related literature and trialling translation procedures that best 
suited the needs of the bi-lingual research, a 6-phase iterative translation model was 
designed that could also prove useful for other cross-language studies. Drawing on Umberto 
Eco’s (2003) theory, which suggests that although literal translation is not possible, one can 
say almost the same thing when translating texts, procedures such as forward- and back-
translation, transliteration and translation moderation were utilised to achieve, through a 
series of checks, dynamic equivalence and fidelity to the source language. The suggested 
model offers solutions for (i) how the translation difficulties between the source and target 
languages could be handled; (ii) the timing of translation procedures; (iii) and who is best 
placed to do the translation.  

We argue that by reframing the challenges as opportunities, the potential of translation can 
be harnessed to enrich one’s research study. This is through, to some extent, linguistic but 
mainly cultural negotiation, which secures the benefits of: a) better comprehension of one’s 
data; b) more sophisticated interpretation of findings (through enhanced theoretical and 
conceptual hunches); c) more refined analysis. We call for translation to be viewed as an 
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inter-cultural, inter-lingual endeavour that can enhance cross-language research, rather 
than as a methodological challenge that is to be overcome.  

Key words: cross-language research, forward- and back-translation, transliteration, 
trustworthiness 

 

Elveszett a fordításban: Módszertani kihívások kétnyelvű kutatások során 

A kvaltitatív kutatás a szavak alkotta jelentések interpretációja, de két vagy több nyelv 
egyidejűleg történő használata során elkerülhetetlen, hogy a kutató kihívásokkal ne találja 
magát szemben. Egyike ezeknek az a módszertani kihívásoknak, hogy hogyan lehet a két 
nyelv közötti fordítást legsikeresebben megoldani a kutatás különböző fázisaiban úgy, hogy 
nem csak maga a fordítás, de a kvalitatív kutatás is megbízható és hiteles maradjon. 

A most megjelentetett projekt egy két-nyelvű, két-kultúrájú kutató munkája, amely során 
adatgyűjtés a forrás nyelven, magyarul történt, míg az adatelemzés és az eredmények 
disszeminációja mind a célnyelven, angolul, és mind magyarul folyt. Az előadás során 
bemutatjuk, hogy hogyan került sor egy olyan hat lépcsős, folyamat közben finomodó 
modell megalkotására a témához kötődő szakirodalom áttekintése és ennek a két-nyelvű 
kutatás igényeihez igazított fordítási folyamatok kipróbálása során, amely hasznosnak 
bizonyulhat más nyelvek közötti tanulmány végzéséhez is.  

Umberto Eco (2003) elméletére hivatkozva - amiben azt állítja, hogy teljes szó szerinti 
fordítás nem lehetséges, de a fordítás során majdnem ugyanazt a jelentést ki lehet fejezni – 
hasznosítottunk olyan fordítási folyamatokat, mint például a két nyelv közötti oda- és vissza 
fordítás folyamatait, transzliterációt és a fordítás moderálásást, amikkel, (folyamatos 
ellenőrzések során), a fordítás forrásnyelvhez való hűségét és egy dinamikus ekvivalenciát 
igyekeztünk elérni. A kutatásunk során fejlesztett model megoldásokat kínál arra, hogy 
hogyan lehet a nyelvi különbségeket a forrás és a célnyelv között kezelni, annak eldöntésére, 
hogy ki a legalkalmasabb a fordításra, és a fordítás folyamatainak az ütemezésére. 

Tapasztalatainkra építve, amellett érvelünk, hogy ha a kihívásokat lehetőségeknek tekintjük, 
a fordítás folyamataiban rejlő potenciák kihasználása gazdagítja a kutatásunkat.  Ez azáltal 
történik, hogy a majdnem ugyanazt a jelentést bizonyos mértékig nyelvi de leginkább 
kultúrális egyeztetéssel érjük el, ami biztosítja az adatok mélyebb megértését, egy 
kifinomultabb elemzést és az eredmények árnyaltabb értelmezését az elméleti és fogalmi 
előérzetek mindkét nyelven történő formálódása során. Ezért arra ösztönözzük a kutató 
közösséget, hogy a fordítást egy olyan inter-kulturális és nyelvek közötti törekvésnek 
tekintsék, ami nyelvek közötti kutatást gazdagítja, nem pedig egy olyan módszertani 
kihívásnak, amin felül kell kerekedniük. 
 

Kulcsszavak: nyelvek közötti kutatás, oda-és visszafordítás, transzliteráció, megbízhatóság 
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Presentation 10/ 10. Előadás 

Mikuska Éva, University of Chichester, UK 

Fejlődés és hagyomány. Az új szerbiai iskolás kor előtti nevelési és oktatási program 
lehetőségei egy vajdasági etnikai kisebbség, a magyarok, esetében  (on-site; HU) 

Szerbiában 2018-ban elkészült az új iskoláskor előtti nevelési és oktatási program, amelyet 
2019 és 2022 között, földrajzi területek szerint négy fázisban kezdenek el alkalmazni az 
ország oktatási intézményeiben. A program releváns nemzetközi gyakorlatokon alapul, 
középpontjában az aktív gyermek áll, fő pillérét a gyermekek érdeklődéséhez igazodó 
tematikus tervezés, illetve projekt alapú oktatás képezi. Az eddigi óvodai munkához képest 
sok új elem társul: többek között megváltozik az óvoda légköre, a munkaszoba felszerelése, 
a munka tervezése, az óvodapedagógus szerepe és viszonya a gyermekekhez, kapcsolatuk a 
külvilággal (szülőkkel, külső környezettel). Lényeges eltérés, hogy a tanulás már nem a 
különböző tematikus foglalkozások keretein belül zajlik, hanem többnyire a projekteken 
belül, a játékhelyzetekben, a gyermekek tudásvágyára, aktivitási igényeire alapozva. Az új 
program bevezetése jó lehetőség az óvodák minőségi megreformálására, viszont hiányzik a 
folytonosság, az új módszertani elveknek kevés hagyománya van a régió 
óvodapedagógiájában, így az átállásnak számos nehézsége is lehet, különösképpen a 
többségtől eltérő, kisebbségi kulturális és nyelvi környezetben.  

Munkánkban az új program és a szerbiai óvodai hagyományok bemutatása mellett egy 
kutatás eredményeit foglaljuk össze, amelyet a Szerbiában legnépesebb kisebbség, a 
magyarok körében végeztünk, és amely a szerbiai magyar óvodapedagógusok szemszögéből 
veszi szemügyre az új programra való átállás folyamatát. Kutatásunk kérdőíves 
adatfelvétellel, illetve félig strukturált interjúval történt. 2020 óta az új program szerint 
dolgozó szabadkai óvodapedagógusokat, a felkészülés fázisában lévő adai pedagógusokat, 
valamint végzős óvodapedagógus szakos egyetemi hallgatókat kérdeztünk meg. Kutatásunk 
helyszíne sok szempontból reprezentatív, ugyanis multikulturális, többnyelvű városi 
környezetben lévő, továbbá falusi óvodákat is tömörítő intézményeket választottunk. A 
megkérdezettek ezidáig hagyományos módszerekkel dolgoztak, illetve az egyetemi hallgatók 
is eszerint tanultak. Az új programra történő felkészülésüket szerb nyelvű továbbképzések 
és segédanyagok segítik. 

Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy a megkérdezett óvodapedagógusok hogyan 
gondolkodnak előző gyakorlataik tükrében az új programról, tanulási tevékenységekről, 
munkaformákról, stb. Szakmai gondolkodásukban megtörtént-e a váltás, megszerezték-e a 
kellő módszertani tudást, hogy az új program elvárásaihoz igazodjanak? Az eltérő 
kultúrához, gyakran a nagyvároshoz illeszkedő továbbképzések gyakorlati példái után 
sikerül-e beintegrálni az új programba a pedagógusoknak lokális kultúrájukat, 
hagyományaikat, valamint társadalmi és nyelvi környezetüket? 

A kutatás azt mutatta, hogy sem a pedagógusok, sem az egyetemi hallgatók nincsenek 
kellően felkészítve a módszertani váltásra. Az átállás egy hosszabb folyamat, amelyben a 
helyi kultúrán, lokális identitáson, a nyelvi-kommunikációs és etnikai jellegzetességeken 
alapuló szakmai továbbképzések, illetve segédanyagok alkalmazására is igény lenne. 
Mindemellett fennáll annak a veszélye is, hogy az új program és a korábbi oktatási-nevelési 
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gyakorlatok ötvözése egy kevésbé sikeres hibrid gyakorlatot fog kialakítani, amelynek 
dominanciája határozza majd meg az elkövetkező évek óvodapedagógiájának minőségét.  

 

Progress and tradition: Opportunities in the New Pre-school Education Program in Serbia 
for the Ethnic Minority Hungarians in Vojvodina 

In 2018, Serbia prepared a new pre-school education program, which will be implemented 
in four phases in the country’s educational institutions between 2019 and 2022, according 
to geographical areas. The program is based on relevant international practices, focuses on 
the active child, and its main pillar is thematic planning and project-based education tailored 
to the interests of children. Compared to the previous work in the kindergarten, there are 
many new elements: among other things, the atmosphere of the kindergarten, the 
equipment of the workroom, the planning of the work, the role and the relationship of the 
kindergarten teacher with the children, their relationship with the outside world (parents, 
external environment) change. An important difference is that learning no longer takes 
place within the framework of different thematic activities, but mostly within projects, in 
play situations, based on the children’s desire for knowledge and activity needs. The 
introduction of the new program is a good opportunity for quality reform of the 
kindergartens, but there is a lack of continuity, the new methodological principles have little 
tradition in kindergarten pedagogy in the region, so there may be many difficulties in 
transition, especially in minority cultural and linguistic environments.  

In addition to presenting the new program and Serbian kindergarten traditions, we 
summarize the results of a study conducted among Hungarians, the most populous minority 
in Serbia, and looking at the transition to the new program from the perspective of 
Hungarian kindergarten teachers in Serbia. Our research was carried out by means of 
questionnaire surveys and semi-structured interviews. We interviewed kindergarten 
teachers in Subotica working under the new program since 2020, teachers in the 
preparatory phase in Ada, and university students graduating in kindergarten education. 
The location of our research is representative in many respects, as we chose institutions in a 
multicultural, multilingual urban environment, as well as institutions that include rural 
kindergartens. Until now, the respondents have worked with traditional methods, and the 
university students have also studied accordingly. Their preparation for the new program is 
assisted by further training and training materials in Serbian. 

In our research, we sought to find out how the interviewed kindergarten teachers think 
about the new program, learning activities, forms of work, etc. in light of their previous 
practices. Has there been a change in their professional thinking, have they acquired the 
necessary methodological knowledge to adapt to the expectations of the new program? 
After the practical examples of the further training tailored to a different culture, often a big 
city, can teachers integrate their local culture, traditions, social and linguistic environment 
into the new program? 

The research has shown that neither the teachers nor the university students are 
adequately prepared for the methodological change. The transition is a longer process, 
which would also require the use of professional further training and training materials 
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based on local culture, local identity, language-communication and ethnic characteristics. 
However, there is also a risk that the combination of the new program and previous 
education practices will create a less successful hybrid practice, the dominance of which will 
determine the quality of kindergarten education in the years to come. 

 

Presentation 11/ 11. Előadás 

Eva Opravilová, Charles University, Prague, Czech Republic 
Jana Uhlířová, Charles University, Prague, Czech Republic 
 
A Critical Reflection on the Development of Teaching and Learning in Czech Pre-school 
Education from 1948 to 2020  (online; EN) 

Czech pre-school education can trace its roots back nearly four centuries to the publication 
in 1631 of ‘The School of Infancy’ (Informatorium) by J.A. Comenius (1592-1670). Despite 
such a long and significant tradition, pre-school education in Czechoslovakia was not able to 
withstand the negative effects of the post-war period. After the authoritarianism of the Nazi 
regime, there was a brief attempt to return to pedagogical principles based upon viewing 
children as individuals, encouraging their intrinsic motivation as well as respecting the 
uniqueness of each child. However, after 1948 the country's political orientation and 
associated ideology replaced the principles of the reform movement as Marxism, following 
the example of the USSR, promoted mass education in large groups regardless of individual 
needs.  

The School Act on the Basic Regulation of Unified Education (Zákon č. 95/1948) brought pre-
schools into the state education system where they became legally obliged to fulfil the aims 
of state educational policy. The state began to take a role in defining the meaning and 
purpose of childhood, and children’s upbringing and formation no longer remained the sole 
responsibility of the family. This socio-centric approach combined ideology with educational 
activities and the collective interests of society quickly became a priority. The curriculum 
was then based upon the child's rational knowledge which inevitably changed the goal of 
pre-school education to preparation for entry into compulsory schooling. After the political 
changes in 1989, Marxist approaches to education were rejected and there was a revival of 
pedagogy focused on the child however, memories of the past retain a strong influence on 
Czech pre-school education even today.  

The article discusses the effects of a Marxist approach to education and based upon 
interviews with Czech pre-school teachers during this period, reflects critically on issues 
such as a standardised curriculum, fixed attainment levels and a socio-centric philosophy of 
education. Despite the emphasis on achieving uniformity when preparing children for 
compulsory schooling, there were some positive benefits to this approach including the 
long-term monitoring of children's health and the qualified supervision of their nutrition. In 
conclusion, the authors draw on this historical period to warn against a pre-occupation with 
"school readiness" that is influencing pre-school education policy in Western Europe today 
and make a strong case for university undergraduate studies for all Czech pre-school 
teachers. 

Key words:  Pre-School Education, Child-Centredness, Pedagogical Principles, Education 
Reform, Universal Education, Czechoslovakia 
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Az 1948 és 2020 közötti cseh óvodai oktatás és tanulás fejlődésének kritikus mérlegelése  

A cseh óvodai nevelés gyökerei közel négy évszázadra vezethetőek vissza, J.A. Comenius 
(1592-1670) ‘A gyermekkor iskolája’ (Informatorium) című művének 1631-es megjelenéséig. 
A hosszú és jelentős hagyományok ellenére az óvodai nevelés Csehszlovákiában nem volt 
képes ellenállni a háború utáni időszak negatív hatásainak. A náci rezsim tekintélyelvűségét 
követően rövid kísérlet történt arra, hogy visszatérjenek azokhoz a pedagógiai elvekhez, 
amelyek a gyermekeket egyéniségeknek tekintik, ösztönzik a belső motivációjukat, valamint 
tiszteletben tartják minden gyermek egyéniségét. 1948 után azonban az ország politikai 
irányultsága és a hozzá kapcsolódó ideológia felváltotta a reformmozgalom elveit, mivel a 
marxizmus a Szovjetunió példáját követve a nagy csoportokban történő tömegoktatást 
támogatta, figyelmen kívül hagyva az egyéni igényeket. 

Az egységes oktatás alapszabályáról szóló iskolatörvény (Zákon č. 95/1948) az óvodákat az 
állami oktatási rendszerbe emelte, ahol jogilag kötelesek lettek az állami oktatáspolitika 
céljainak teljesítésére. Az állam elkezdett szerepet vállalni a gyermekkor értelmének és 
céljának meghatározásában, és a gyermekek nevelése és formálása már nem maradt a 
család kizárólagos felelőssége. Ez a társadalomközpontú megközelítés az ideológiát az 
oktatási tevékenységekkel ötvözte, és a társadalom kollektív érdekei gyorsan prioritássá 
váltak. A tanterv ekkor a gyermek racionális ismeretein alapult, ami elkerülhetetlenül 
megváltoztatta az óvodai nevelés célját a tankötelezettségre való felkészítésre. Az 1989-es 
politikai változások után a marxista oktatási megközelítéseket elvetették, és a 
gyermekközpontú pedagógia újjáéledt, azonban a múlt emlékei még ma is erős hatást 
gyakorolnak a cseh óvodai nevelésre. 

A cikk az oktatás marxista megközelítésének hatásait tárgyalja, és az ebben az időszakban 
dolgozó cseh óvodapedagógusokkal készített interjúk alapján kritikusan reflektál az olyan 
kérdésekre, mint a szabványosított tanterv, a rögzített teljesítményszintek és a 
társadalomközpontú oktatásfilozófia. Annak ellenére, hogy a tankötelezettségre való 
felkészítés során az egységességre helyezték a hangsúlyt, ennek a megközelítésnek volt 
néhány pozitív hozadéka is, beleértve a gyermekek egészségének hosszú távú nyomon 
követését és táplálkozásuk szakszerű felügyeletét. Összefoglalva, a szerzők erre a történelmi 
időszakra támaszkodva figyelmeztetnek az “iskolaérettséggel” kapcsolatos aggodalmakra, 
amelyek ma Nyugat-Európában befolyásolják az óvodai nevelés politikáját, és határozottan 
amellett érvelnek, hogy minden cseh óvodapedagógusnak egyetemi alapképzést kellene 
végeznie. 

Kulcsszavak: óvodai nevelés, gyermekközpontúság, pedagógiai alapelvek, oktatási reform, 
általános oktatás, Csehszlovákia 

 

Presentation 12/ 12. Előadás 

Habinyák Erzsébet, University of Pécs, Hungary 

Alternatív óvodai programok kibontakozása az 1989-es romániai rendszerváltozást 
követően a magyar óvodák vonatkozásában  (on-site; HU) 
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Előadásomban a doktori disszertációm egy szegmensét szeretném bemutatni, a romániai 
szocialista diktatórikus oktatási rendszerből a pluralista oktatáspolitikai rendszerbe való 
átívelés rögös útvesztőit az óvodai nevelésen keresztül. Célom annak áttekintése, hogy 
milyen gazdasági, demográfiai, jogi, tanügyi változások jellemezték a rendszerváltozás utáni 
időszakot és ezek hogyan formálták az óvodai nevelést térben és időben. Bemutatom azt, 
hogy az óvodai alternatív pedagógiai programok hogyan tudtak teret nyerni és beilleszkedni 
a centralizált oktatási rendszerbe. Röviden vizsgálom azt, hogy a hagyományos és alternatív 
óvodai csoportok milyen programokat, módszereket és eszközöket használtak, és milyen 
nehézségek adódtak az óvodaalapítások, az óvodák fenntartása során. Kutatásom során a 
történeti forráselemzés, a tanügyi törvények és jogszabályok feltárása, valamint az 
összehasonlítás foglalták el a központi szerepet. A feltárás során részleteiben gazdag képet 
kaptam a renszerváltozás után kezdeményezett decentralizációs oktatásügyi folyamatokról, 
a megalakult magyar óvodák helyzetéről és az alternatív óvodai programokkal működő 
intézményekről. Az eredményeket a jövőben ajánlások, publikációk formájában szeretném 
kamatoztatni, amelyet fel tudnak majd használni az óvodapedagógusok és az egyetemi 
hallgatók egyaránt. 

Kulcsszavak: romániai magyar óvodaügy, rendszerváltozás, alternatív pedagógiai programok, 
óvodai tanterv, oktatáspolitika 

 

The Development of Alternative Kindergarten Programs After the 1989 regime Change in 
Romania with Regard to Hungarian Kindergartens  

In my lecture, I would like to present a segment of my doctoral dissertation, the bumpy 
paths of transition from the socialist dictatorial education system in Romania to the pluralist 
education policy system through pre-school education. My aim is to review the economic, 
demographic, legal and educational changes that characterized the period after the regime 
change and how these shaped pre-school education in space and time. I present how 
alternative pedagogical programs in kindergartens could gain ground and integrate into the 
centralized education system. I will briefly examine the programs, methods and tools used 
by traditional and alternative kindergarten groups, and the difficulties encountered in 
establishing and maintaining kindergartens. In my research, historical source analysis, the 
exploration of educational laws and regulations, and comparison have played a central role. 
The exploration gave me a rich and detailed picture of the decentralisation of education 
processes initiated after the regime change, the situation of the Hungarian kindergartens 
that were established and the institutions operating alternative kindergarten programs. In 
the future, I would like to use the results in the form of recommendations and publications, 
which can be used by kindergarten teachers and university students alike. 

Keywords: Hungarian kindergartens in Romania, regime change, alternative pedagogical 
programs, kindergarten curriculum, education policy 
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SYMPOSIUM 5 

Chair: Rábai Dávid 

Presentation 13 / 13. Előadás 

Barbora Loudová Stralczynská, Charles University, Prague, Czech Republic 
Eva Koželuhová, Charles University, Prague, Czech Republic 
Zora Syslová, Charles University, Prague, Czech Republic 
Philip Selbie, Charles University, Prague, Czech Republic 
 
‘Curriculum Design in Czech Pre-School Education: Change, Continuity and Challenge’  
(online; EN) 

The quality of teaching and learning in early childhood education is strongly influenced by 
the emphasis and goals of a nation’s educational policy (Bennet, 2011; Pianta et al, 2009; 
Bertrand, 2007). During the four decades of socialism after 1948, the Czech pre-school 
curriculum was determined at a national level and focused on cultural transmission and an 
adult directed pedagogical approach. In contrast, the 1990s were characterised by the 
search for a new concept of education based upon methods of planning and teaching that 
marked a distinctive break from previous decades. In 2004 the Framework Educational 
Program for Pre-School Education (FEP PE, 2018) was adopted at a national level and set out 
general criteria for Czech pre-schools to plan educational provision at a local level taking 
account of the needs and interests of young children.  

The aim of the research was to investigate the different planning methods pre-school 
teachers use and establish how well these approaches reflect the child-centred pedagogy 
introduced by educational reform during the last thirty years. The paper presents data 
collected using a questionnaire with 352 pre-school teachers undergoing further 
professional development within bachelors and masters level programs at nine universities 
across the Czech Republic between 2020-2021. The research highlighted three different 
approaches to curriculum design: a chronological approach, often characteristic of the 
prescriptive planning methods of the past, as well as an elective and a transversal approach 
which are both more flexible and orientated towards children’s interests (Koželuhová et al., 
2020).  

The results indicated that curriculum design remains in a process of transformation for 
Czech pre-school education despite the autonomy available to schools during the last two 
decades. The paper examines the reasons for this and considers the impact of the relative 
freedom pre-school teachers have to shape the curriculum today. In conclusion, the authors 
discuss whether past memories of early childhood education can contribute in some way to 
forms of curriculum design which value a diversity of approach while promoting high quality 
teaching, learning and the needs of all children.  

Key words:  Pre-School Education, Czech Republic, Curriculum Planning, Child-Centred 
Pedagogy, Education Policy, Cultural Transmission 
 
‘Tantervtervezés a Cseh Óvodai Nevelésben: Változás, Folytonosság és Kihívás’  
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A kora gyermekkori oktatás és tanulás minőségét nagymértékben befolyásolják a nemzet 
oktatáspolitikájának kiemelt elemei és céljai (Bennet, 2011; Pianta et al, 2009; Bertrand, 
2007). A szocializmus 1948 utáni négy évtizede alatt a cseh óvodai tantervet nemzeti szinten 
határozták meg, és a kultúra átadására ás a felnőttek által irányított pedagógiai 
megközelítésre összpontosított. Ezzel szemben az 1990-es éveket az oktatás új 
koncepciójának keresése jellemezte, amely olyan tervezési és tanítási módszereken alapult, 
amelyek markáns szakítást jelentettek az előző évtizedekkel szemben. 2004-ben nemzeti 
szinten elfogadták az Óvodai Nevelési Keretprogramot (Framework Educational Program for 
Pre-School Education, FEP PE, 2018), amely általános kritériumokat határoz meg a cseh 
óvodák számára az oktatási kínálat helyi szintű megtervezéséhez, figyelembe véve a 
kisgyermekek igényeit és érdekeit. 

A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja az óvodapedagógusok által alkalmazott különböző 
tervezési módszereket, és megállapítsa, hogy ezek a megközelítések mennyire tükrözik az 
oktatási reform által az elmúlt harminc évben bevezetett gyermekközpontú pedagógiát. A 
tanulmány 352, Csehország kilenc egyetemén alap- és mesterképzés keretében szakmai 
továbbképzésben részt vevő óvodapedagógus kérdőíves megkérdezésével gyűjtött adatokat 
mutat be. A kutatás a tantervek tervezésének három különböző megközelítését emeli ki: a 
kronologikus megközelítést, amely gyakran jellemző a múlt előíró tervezési módszereire, 
valamint a választható és transzverzális megközelítést, amelyek rugalmasabbak és a 
gyermekek érdeklődési köréhez igazodnak (Koželuhová et al., 2020).  

Az eredmények azt mutatták, hogy a cseh óvodai oktatásban a tanterv tervezése továbbra is 
átalakulóban van, annak ellenére, hogy az iskolák az elmúlt két évtizedben autonómiát 
kaptak. A tanulmány ennek okait vizsgálja és figyelembe veszi az óvodapedagógusok relatív 
szabadságának hatását a tanterv kialakítására napjainkban. Összefoglalva, a szerzők 
megvitatják, hogy a kisgyermekkori nevelés múltbeli emlékei hozzájárulhatnak-e a 
tantervtervezés olyan formáihoz, amelyek értékelik a megközelítések sokféleségét, 
miközben elősegítik a magas színvonalú tanítást, tanulást és minden gyermek igényeit. 

Kulcsszavak: óvodai nevelés, Csehország, tantervtervezés, gyermekközpontú pedagógia 
oktatáspolitika, kultúraátadás. 

 

Presentation 14 / 14. Előadás 

Bujdosóné Papp Andrea, Debrecen University, Hungary 

“Milyen a jó óvodás?"  (on-site; HU) 

1979-ben jelent meg egy összegző tanulmány a magyarországi gyermekirodalom 
kialakulásáról, fejlődéséről, azokról a szerzőkről és művekről, „amelyek valóban 
gazdagították a kisgyermekek irodalmát, jelzik a szocialista fejlődés útját, s az elmúlt 
harminc esztendő alatt maradandó értékű műveknek bizonyultak” (Dr. Losoncz Mihályné, 
1979.). Előadásunkban – a fenti tanulmány anyagából - azokat a gyerekirodalmi alkotásokat 
választottuk ki és vizsgáljuk meg, amelyek a korabeli 

óvodát és óvodás gyermeket mutatják be. Műelemzések útján a következő kérdésekre 
keressük a választ: Milyen gyermekkép, pedagógiai nézetek, gyermeknevelési elvek és 
módszerek tükröződnek ezekben az "óvodás" gyermekkönyvekben? Hogyan dokumentálják 
a kötetek, történetek a magyar óvodakép sajátosságait? A kisgyermekkori nevelésünk 
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milyen állandó és változó elemeit, értékeit lehet felfedezni a kötetekben? Melyik mese felelt 
meg „gyermekeink” érzésvilágának, szemléletmódjának, életkori sajátosságainak? Mit 
tekintettek tartalmi és formai szempontból modern gyermekirodalomnak, ami a „korunk 
gyermekéhez szól a mát kifejező formában”? Mit is jelenthetett az irodalmi nevelés 
céljaként megfogalmazott: "generációk szocialista emberré nevelését elősegítő, a szocialista 
humánum irodalmi alkotásokban megnyilvánuló mondanivalója és eszmeisége"? 

Kulcsszavak: szocialista gyermekirodalom, óvoda, óvodás gyermek, pedagógia, műelemzés 

 

‘What is a Good Pre-Schooler Like?’  

In 1979, a synthesis study was published on the development and evolution of children’s 
literature in Hungary, on the authors and works ‘which have truly enriched the literature of 
young children, mark the path of socialist development, and have proved to be works of 
lasting value over the past thirty years’ (Losoncz, 1979.). In our lecture – from the material 
of the above study – we will select and examine those works of children’s literature that 
present the kindergarten and the pre-school child of the period. Through literary analysis, 
we seek answers to the following questions: What child image, pedagogical views, child-
rearing principles and methods are reflected in these ‘kindergarten’ children’s books? How 
do the volumes and stories document the peculiarities of the Hungarian kindergarten 
image? What constant and changing elements and values of our early childhood education 
can be discovered in the volumes? Which fairy tales corresponded to the emotional world, 
attitudes and age-specific characteristics of ‘our children’? What was considered modern 
children’s literature in terms of content and form, that ‘speaks to the child of our time in a 
way that expresses the present’? What could the ‘message and ideology of the socialist 
humanity in literary works, which promotes the education of generations into socialist 
people’, which was formulated as the goal of literary education, mean? 

Keywords: socialist children’s literature, kindergarten, pre-school child, pedagogy, literary 
analysis 

 

 

SYMPOSIUM 6 
Chair: Molnár Balázs 

Presentation 15 / 15. Előadás 

Molnár Balázs, Debrecen University, Hungary 
Vargáné Nagy Anikó, Debrecen University, Hungary 
 

A család örök – mesék, versek, dalok, filmek, amelyek máig hatnak (Molnár Balázs, 
Vargáné Nagy Anikó) (on-site; HU) 

Online kérdőív segítségével 2020. április 14. és július 8. között 437 fő részvételével vizsgáltuk 
a családi generációk közötti kapcsolatokat négy ország (Magyarország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia) magyar ajkú lakosai körében, elsősorban a humán szolgáltatási szférában 
dolgozókat megcélozva. A kérdőíves kutatásban többek között azt vizsgáltuk, hogy a család 
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kapcsán milyen mesékre, versekre, dalokra és filmekre asszociálnak a zömében diplomával 
rendelkező, 21 és 70 év közötti megkérdezettek. Az összesített válaszokból még ennyi év 
távlatából is jól kirajzolódnak az államszocialista éra hatásai, és az akkor kialakult családkép, 
amit évtizedeken keresztül sugallt a rendszer. A versek esetében egyértelműen azok a 
művek domináltak a válaszokban, amiket a korszak irodalom tankönyvei közvetítettek a 
gyermekek irányában, de meglepő módon még a dalok esetében is a korszakban született 
művek voltak a legnépszerűbbek. A mesék esetében is árulkodó, hogy az államszocialista 
korszak tehetséges, ügyeskedő, de elnyomott családját megtestesítő Mézga család lett a 
kategória abszolút „győztese”, és a magyar népmesék népszerűségével versenyezni tud az 
orosz Répamese. Talán a filmek kategóriája az, ahol már csak nyomokban található meg a 
korszak lenyomata, és az elmúlt harminc év filmtermése képes érdemben átírni a korábbi 
időszak hatásait. A válaszokból nem csak az államszocialista időszak nagymértékű, máig 
tartó hatása olvasható ki, hanem az is megragadható, hogy milyen családképet örököltünk 
az időszakból, milyen szerepelvárások maradtak fenn részben vagy egészben az évtizedek 
során. A múlt egyértelműen velünk él, pozitív és negatív következményeivel együtt, ennek 
mélyebb átlátása – például a művészeti alkotások társadalmi hatásainak feltérképezésével – 
azonban jelenünk jobb megértéséhez, és jövőnk pozitív formálásához is muníciót szolgáltat. 

Kulcsszavak: irodalom, film, család, generáció, rendszerváltás 

 

The Family is a Constant – Tales, Poems, Songs, Films that Still Have an Impact Today  

Between 14 April and 8 July 2020, we examined the family intergenerational relations using 

an online questionnaire among the Hungarian-speaking residents of four countries 

(Hungary, Romania, Serbia, Slovakia) with the participation of 437 people, targeting mainly 

those working in the human services sector. In the questionnaire research we examined, 

among other things, the tales, poems, songs and films associated with family by the 

respondents, aged between 21 and 70, most of whom have a degree. Even after all these 

years, the aggregated responses clearly show the effects of the state socialist era and the 

family image that the system had been projecting for decades. In the case of poems, 

responses were clearly dominated by the works that the literature textbooks of the period 

had conveyed to children, but surprisingly, even in the case of songs, the works born in the 

period were the most popular. In the case of cartoons and tales, it is also revealing that the 

Mézga family, embodying the talented, clever, but oppressed family of the state socialist 

era, was the absolute ‘winner’ of the category, and the Russian Répamese (‘The enormous 

turnip’) can compete with the popularity of the Hungarian folk tales. Perhaps the category 

of the films is where only traces of the era can be found, and the film production of the last 

thirty years has been able to substantially rewrite the effects of the previous period. The 

answers not only reveal the major impact of the state socialist period, which is still felt 

today, but also the family image we inherited from the period, what role expectations have 

been preserved in part or in whole over the decades. The past clearly lives with us, with its 

positive and negative consequences, but a deeper understanding of it – for example by 

exploring the social impact of artworks – will also provide ammunition for a better 

understanding of our present and a positive shaping of our future. 
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Keywords: literature, film, family, generation, regime change 

 

Presentation 16 / 16. Előadás 

Galuska László Pál, Károli Gáspár Református Egyetem, Hungary 

Identitásképzés és beilleszkedés kérdései egy szocialista gyermekregényben (Simai 

Mihály: A világ legszebb lovai)  (on-site; HU) 

Simai Mihály gyermekregénye a Móra Ferenc Könyvkiadó egyik sikerkiadványa volt a 80-as 

években. A kor irodalmi gyermekújságja, a Kincskereső c. gyermekirodalmi lap külön 

beharangozóval hívta fel a 10-12 éves olvasóközönség figyelmét a regényre. Simai nagy 

hozzáértéssel és kellő érzékenységgel írta meg történetét. A kötet hősei egy szökött 

amerikai musztángot próbáltak meg elrejteni egy szocialista nagyipari húsüzem vadászai 

elől. A regény szellemesen egyesítette magában a sikeres gyermekirodalmi szövegek sémáit 

(pl. a banda-, nevelődés-, kaland-, iker-, detektívregények szintjén), ugyanakkor – korábban 

példátlan módon – felvillantotta a szocializmus felnőttvilágának erkölcsi problematikáját, 

amellyel szemben éppen a gyerekek morális attitűdje jelentett felelős alternatívát. Olyan – a 

kádári rendszer számára nemkívánatos – fogalmak jelentek meg benne, mint a másság (pl. a 

mozgáskorlátozottság), az alkoholizmus, a hajléktalanság, a pénzéhség és a bújtatott 

tőkefölhalmozás, a nemzetközi szervezett bűnözés magyarországi jelenléte és a 

környezetvédelem problematikája. Képes lenne vajon ez a regény a mai olvasókkal 

diskurzusra lépni? Méltán került át az antikváriumok világába, vagy a ma társadalmához 

szólva is lenne aktuális mondanivalója? Ezekre a kérdésekre keressüka választ 

előadásunkban. 

Kulcsszavak: gyermekkultúra, gyermekregény, morális attitűd, Kádár-rendszer, identitás 

The Issues of Identity and Belonging in a Socialist Children’s Novel  (Simai Mihály: The 

Most Beutiful Horses in the World)   

Mihály Simai's children's novel was one of the successful publications of Ferenc Móra 

Publishing House in the 1980s. The children's literary newspaper of the age, the Kincskereső 

(Treasure Hunt) children's literature magazine, drew the attention of the 10-12-year-old 

readers to the novel with a special book teaser. Simai wrote her story with great skill and 

sensitivity. The characters in the volume tried to hide a runaway American mustang from 

the hunters of a socialist large-scale meat factory. The novel wittily incorporated the 

schemas of successful children’s literary texts (e.g. the plot of gang, upbringing, adventure, 

twin, detective novels) at the same time, in a previously unprecedented way, it has 

highlighted the moral problems of the adult world of socialism, against which it was the 

moral attitude of the children that represented a responsible alternative. Concepts that are 

undesirable for the Kádár system have appeared in it, such as the otherness (e.g. 

spectacled, physical disability), the alcoholism, the homelessness, the hunger for money and 

hidden capital accumulation, the presence of international organized crime in Hungary and 
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the problems of environmental protection. Would this novel be able to speaking to today’s 

readers? Has it rightly moved into the world of antiquarians, or would he have something to 

say about today's society? We seek answers to these questions in our presentation. 

Key words: children’s culture, children’s novel, moral attitude, Kádár-system, identity 

 

 

 

SYMPOSIUM 7 

Chair: Pálfi Sándor 

Presentation 17 / 17. Előadás 

Teszenyi Eleonóra, The Open University, UK 

Using Q-Methodology in Early Education Research (on-site; HU&EN) 

Social science researchers work within a variety of research architectures and what 

dominates their research practices is often influenced by the consequences of the 

inequalities that are produced and reproduced by the global knowledge economy along the 

historical lines of division between the East and West and the South and North. These 

hegemonic structures (mainly in the Anglo-American dominated West) do not only relegate 

many former socialist countries, like Hungary, to the periphery but also inhibit the flow of 

fresh ideas in research. 

Through a cross-language, cross-cultural study, an opportunity was afforded to me to 

introduce Q-Methodology, less-well known to the Hungarian research community, and with 

that, to make an original contribution to methodological innovations in early education 

research in Hungary. This presentation offers a brief overview of how Q-Methodology can 

be used to study subjective views scientifically (Brown, 1980) and how it provided a 

statistically rigorous and systematic approach for my study to examine kindergarten 

pedagogues’ perspectives on multi-age practice.  

Q-methodology offers an auditable, rigorous and coherent research design through its six 

distinct and sequential stages, which are: 1) developing the concourse; 2) creating the Q-set; 

3) the Q-sort; 4) post-sort interviews; 5) factor extraction; 6) and factor interpretation. 

Participants (n=28) sorted and rank ordered a set of pre-prepared statements, the Q-set, 

relating to the chosen study topic, and explained their decisions in a post-sort interview.  

The completed Q-sorts were subjected to by-person correlation and factor analysis and the 

interview transcripts to thematic analysis. These revealed patterns in the expressed 

viewpoints and identified participants who had sorted the stimulus items (the Q-set) in a 

similar fashion, which enabled four distinct views (or factors) shared by groups of 

pedagogues to be extracted, then interpreted.  

At a time when qualitative research is on the rise, but the historical dominance of 

quantitative approaches (focused on hypothesis testing) is till prevailing, Q offers a 
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methodological approach that combines the merits of both. Based on first-hand experience, 

this presentation evaluates the strength and limitations of Q and adds to methodological 

toolkit (along with surveys, interviews, focus groups, attitude measurement tools…etc) that 

researchers could potentially use to examine subjective views in a systematic way.  

Key words: methodological innovation, subjective views, rank ordering, factor extraction, 

rigour in research 

 

A Q-Metodológia használata az kora gyermekkori nevelésről szóló kutatásban 

A társadalomtudománnyal foglalkozó kutatók különböző kutatási szerkezetekben mozognak 

és hogy mi dominál a kutatási gyakorlatukban azt befolyásolják a tudásgazdasági 

egyenlőtlenségek azon következményei, amelyeket a tudás termelés  hierarchiája szül és 

tart fenn a történelmi választóvonal két oldalán álló Kelet és Nyugat és az Észak és Dél 

között. Ezek a hegemonikus szerkezetek (nagyrészt az anglo-amerikai domináns Nyugaton) 

nem csak a perifériára kényszerítik a korábbi szocialista országokat, mint például 

Magyarországot, hanem egyben gátolják is a friss kutatási gondolatok áramlását.  

Az általam folytatott két nyelvet és kultúrát áthidaló kutatás lehetőséget adott számomra, 

hogy bemutassam a Magyarországon kevésbé ismert Q-metodológiát a magyar kutató 

közösségnek és ezáltal hozzájáruljak módszertani innovációhoz ami a kora gyermekkori 

kutatásban folyik az országban. Ez az előadás egy rövid áttekintését adja annak, hogy 

hogyan lehet a Q metodológiát alkalmazni szubjektív nézőpontok tudományos vizsgálatára 

(Brown, 1980) és hogyan biztosított a kutatásom számára egy statisztikailag precíz és 

szisztematikus megközelítést az óvoda pedagógusok többéletkorú gyakorlatra vonatkozó 

nézeteinek vizsgálatára. 

Q-metodológia egy nyomon követhető, koherenes kutató design-t ajánl a hat egymást 

követő és egymástól megkülönböztethető fázisa révén. Ezek a következők: 1) a lehetséges 

állítások csoportjának a kifejlesztése, 2) a állítások leredukált, végső készletének 

megnevezése, 3) a rangsor szerinti Q szortírozás, 4) a szortírozást követő interjúk, 5) a 

faktorok kivonása, és 6) a faktorok értelmezése.   A kutatásban résztvevők (n=28) 

szortírozták és rangsorolták az előkészített és kutató témához kapcsolódó állítás sort, a Q-

készletet, és a szortírozást követő interjúkban megindokolhatták döntéseiket. Az elvégzett 

rangsorolások személyek közötti korrelációs és faktor elemzésnek, míg az interjúk tematikus 

elemzésnek voltak alávetve. Ez kimutatott nézőpontok közötti közös vonásokat, amik az 

állítások pedagógusok közötti hasonló rangsorolásának és ezeknek az interjúkban történt 

magyarázatának a eredménye volt. Ez lehetővé tett négy egymástól megkülönböztethető 

nézőpont (faktor) megállapítását, majd értelmezését.  

A magyar kutató gyakorlat egy olyan időszakában, amikor a kvalitatív kutatások száma és 

gyakorisága növekszik, de ugyanakkor még a (hipotézis tesztelésre fókuszáló) kvantitatív 

kutatás dominanciája is uralkodik, a Q metodológia egy olyan módszertani megközelítést 

ajánl, ami összehangolja és egyesíti a két kutató tradició jellemvonásait. Saját tapasztalatra 

építve, ez az előadás értékeli a Q-metodológia erényeit és korlátjait és ezáltal hozzátesz a 
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már meglévő kutató módszertani eszköztárhoz (kérdőív, interjú, fókusz csoport, attitüd 

mérés), egy újabb elemet, amit kutatók potenciálisan alkalmazni tudnak szubjektív 

vélemények tudományos vizsgálatára.  

Kulcsszavak: módszertani innováció, szubjektivív vélemény, rangsorolás, factor kivonás, 

precízség a kutatásban 

 

Presentation 18 / 18. Előadás 

Pálfi Sándor, Debrecen University 

Teszenyi Eleonóra, The Open University, UK 
 

Kvalitativ adatok multi-modális elemzése: egy 5-lépcsős modell (on-site; HU&EN)  

Kvalitatív kutatásban egyik rutinként alkalmazott adatgyűjtési módszer az interjúk készítése 
vagy fókusz csoportos beszélgetések használata. Az így begyűjtött adatok elemezése a 
szavak jelentésére fókuszál és igényli a beszéd szövegének írásban történő pontos 
rögzítését. Szövegátíráskor viszont a hang-és képfelvételekben jelenlévő testbeszéd és 
gesztusok (para-lingvisztikai elemek) kimaradnak a szöveg transzkripciójából, így a kutató a 
szöveg ’árnyékával’ kényszerül csak dolgozni (Esposito, 2001), ami egy szegényebb, 
kontextusát elveszített redukciójává válik az élő interjú vagy fókusz csoportos 
beszélgetésnek. 

Jelen kutatásunk megkövetelt egy fókusz csoportos beszélgetés elemzését, de a szöveg csak 
szemantikára épülő tematikus elemzése, nem bizonyult kielégítőnek. Így az elemzés 
árnyalására volt szükség, amely arra fókuszált hogy a résztvevők hogyan közvetítették a 
mondanivalójukat. Gibson (1977, 1979) megengedhetőség (affordance) elméletét 
alkalmazva, és a multi-modalitásra vonatkozó szakirodalom áttekintésével egy olyan 
elemzési modellt készítettünk, ami megengedte a különböző modalitás jegyek vizsgálatát az 
eredeti hang és képfelvételekben, így jobban megfelelt a kutatásunk igényeinek. Előadásunk 
ezt az öt-lépcsős modellt és alkalmazását mutatja be, ahol  a különböző modalitás jegyek 
szimbiotikusan működtek együtt a szövegelemzés folyamataiban. Az adatok alapos ismerete 
segítette a 13 előzetesen kiválasztott modalitás jegyek beazonosítását, amelyeket három 
csoportba soroltunk: (i) temporális (időbeli), (ii) akusztikai és (iii) térbeli vagy kinesztétikus 
jegyek. Ezek a nem nyelvi elemek a fókusz csoportos beszélgetés érzelmi töltetét tükrözték 
és láthatóvá tették a kutató számára a ‘nuisance’-ait (árnyalatait) annak, amit a résztvevők 
szavakkal fejeztek ki. A modalitás jegyek gyakorisága és mértéke a beszélgetés intenzív 
pillanataira világított rá, ami különbségeket mutatott a tematikus elemzés során megjelölt 
domináns témáktól.  

Kelet-Európában a szocialista idők kutató tradicióinak folyamatos változásával a 
természettudományokra jellemző hipotézis tesztelés és objektivitásra törekvés mellett a 
társadalomtudományi kutatásokban egyre erősödnek a kvalitatív megközelítések, amelyek 
felkarolják a szubjektivitás ügyét.  A kutatásunk során nyert tapasztalataink alapján amellett 
érvelünk,  hogy ez a multi-modális modell innovációt ajánl a kvalitatív elemzés 
módszertanában.  Egy olyan visszaellenőrizhető, szisztematikus és koherens megközelítést 
kínál a kutató számára, amelyben a nem verbális modalitások tartalmat adnak a verbális 
jelentési egységeknek az elemzés folyamataiban. 
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Kulcsszavak: kvalitatív szöveg elemzés, Gibson megengedhetőség elmélete,  modalitás 
jegyek, para-linguiszitkai elemek, módszertani innováció 

 

Multi-Modal Analysis of Qualitative Data: A 5-Phase Model 

In qualitative research, interviews and focus groups are routinely employed data generation 
methods. Analysis of such data focuses on the meaning expressed in words and often 
requires transcription. However, the non-verbal elements get lost in the transcription of 
audio and visual materials. Transcripts, therefore, become an impoverished, 
decontextualized renderings of live interview or focus group conversations and the 
researcher is forced to work with the ‘skeleton’ of the text (Esposito, 2001).  

In our research project, data interrogation included the analysis of focus group data, 
however, thematic analysis alone, concerned with semantics only, ‘felt’ unsatisfactory. We 
needed to find a way of analysing that went beyond what the study participants said and 
accounted for how they said it. Drawing on Gibson’s (1977, 1979) affordance theory and 
through the review of related literature, an analytical model was designed that afforded the 
various modalities to be examined in the original audio and visual recordings. This 
presentation describes this 5-phase model and its application, where, throughout the 
analytical processes, the various modes interacted in a symbiotic way. Familiarisation with 
the data provided the analytical purchase that led to the identification of the 13 modality 
markers, which were grouped as (i) temporal, (ii) acoustic and (ii) spatial or kinaesthetic 
markers. These provided and overlay to the analysis of meaning represented in words – the 
thematic analysis – and made the participants’ emotive state and small nuisances in their 
communication audible and visible for the researcher. The frequency and scale of modality 
markers pointed to the significance of intense moments of the focus group discussion, 
which may have been overlooked had the analysis been restricted to the dominant themes 
established through thematic analysis.  

In Eastern-Europe, gradual changes to the socialist research traditions are notable. Along 
with the prevailing quantitative approaches of the hard sciences - characterised by 
hypothesis testing and objectivity- qualitative approaches, which embrace human 
subjectivity, are gaining impetus in social science research. Drawing on our first-hand 
experience, we argue that a multi-modal approach offers innovation for qualitative data 
analysis. It provides an auditable, rigorous and systematic analytical approach, where the 
non-verbal modes give substance to the verbal entity.  

Key words: qualitative data analysis, Gibson’s Affordance Theory,  modality markers, para-
linguistic components,  methodological innovation 
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Pálfi Sándor, Debrecen University 

 
 

This workshop aims to provide support with writing for publication in general and 

specifically for peer reviewed journals. The short 45-minute session explores how to write 

the component parts of an academic paper, including the abstracts, and maps out the key 

aspects and challenges in relation to the different sections of a paper. Participants are 

encouraged to bring with them the latest draft of the abstract and paper they wish to 

publish.  

Ez a műhely tanulmányok publikálásra való előkészítését szolgálja: általában de 

különösképpen lektorált szakfolyóiratban. A 45 perc alatt egy tanulmány fő alkotóelemeinek 

a megírását tárgyaljuk, beleértve az absztraktot is, és feltérképezzük azokat a 

kulcsfontosságú szempontokat valamint kihívásokat amelyek átgondolása a publikálás 

sikeréhez szükségesek. A résztvevőket arra kérjük, hogy hozzák magukkal a legutóbbi 

tanulmányuk vázlatát (az absztraktot beleértve), amit publikálni szeretnének.  

 

 

SYMPOSIUM 8 
Chair: Fenyő Imre 

Presentation 19 / 19. Előadás 

Ozsváth Gábor Dániel, Károli Református Egyetem, Hungary 

Köztes európai néptanítók a változó világnézeti/etnikai térben  (on-site; HU) 

Kutatásomban vizsgálom, hogy a 20. század Köztes- Európájában, elsődlegesen a Kárpát-
medencében a gyakori politikai, ideológiai irány és határváltozások miként hatottak az 
egyéniség kisgyermekkori kialakulására, a személyiség megformálásra. A Kárpát-
medencében nem csupán a világnézetek közismert irányváltásai, hanem a gyakori politikai 
határváltozások közepette sokkoló hirtelenséggel kerültek az egyének szellemiségbéli, 
politikai és nemzeti többségbe vagy éppen kisebbségbe, kényszerültek gyakran nyelvváltásra 
az oktatásban anélkül, hogy elhagyták volna szülőföldjüket. Kiemelten figyelem, hogy a 
kisgyerekkori személyiség / identitás megalapozásában a közösség – család – pedagógus – 
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hivatalos kultúrpolitika négyszögében miként váltakoztak a hangsúlyok. Miként érhetők 
tetten az egyén életpályáján a kisgyerekkori családi és intézményi neveltetetés, az irányadó 
eszmék lenyomatai. A változó ideológiai, politikai irány- és határváltásokat miként követte a 
kisgyerekekkel foglakozó pedagógusokkal (tanítók, óvónők) szemben támasztott társadalmi 
és hivatalos elvárás. Voltak olyan korszakok, amikor a pedagógussal szemben kinyilvánított 
követelményként fogalmazták meg az épp aktuális emberideál megteremtését. Miként 
feleltek meg a pedagógusok ezen elvárásoknak? S végül, de nem utolsó sorban miként 
alakult a nemzet, nemzeti identitás, hovatartozás, sorsközösség, interetnikus 
kapcsolatrendszer a közösségi, illetve a politikai színtéren? Megteremtődött-e az egymással 
szimbiotikus kapcsolatban élő, különféle etnikai kötődésű társadalmak közötti 
együttműködés, s ha igen, abban milyen szerepe volt a pedagógusnak? Vizsgálódásomban 
egyrészt a pályájuk során több irányváltást megélt pedagógusok portréinak, életútjainak, 
hajdani tanítványok visszaemlékezéseinek (esettanulmányok) objektív és szubjektív 
forrásokkal való összevetésével, másrészt az időről időre közzétett, hivatalos nevelési 
irányelvek megidézésével foglalkozom. Időben mintegy 8-9 évtizedes időtávlatban egymást 
követő generációk tapasztalataira támaszkodom. Kutatásom szervesen csatlakozik a 
korábban az iskola – egyház társadalom-megtartó szerepével a szórványban élő népeknél 
folytatott tanulmányaimhoz (Óromániai magyar iskolák), illeszkedik az MTA Kisebbségkutató 
Intézet kissebségi kompetenciák programjához. 

Végezetül: rendkívüli szerep hárul a pedagógusképzőkre a magasan művelt, kiváló 
háttértudással, a közösség múltjával, társadalmi, szociális, etikai értékrendjével azonosulni 
tudó és egyben személyes autonómiával, karizmával bíró tanítók kinevelésében.  

Kulcsszavak: Néptanítók, identitásmegalapozás ideológiai, politikai többségben és 
kissebsségben 

 

In-Between European People’s Teachers in a Changing Ideological/Ethnic Space  

In my research I examine how the frequent political, ideological changes of direction and 
borders in the In-Between Europe (Köztes-Európa) of the 20th century, primarily in the 
Carpathian Basin, affected the development of individuality and the formation of 
personality in early childhood. In the Carpathian Basin, not only well-known changes in 
worldviews, but also in the midst of frequent political border changes, individuals were 
placed in a spiritual, political and national majority or minority with shocking suddenness, 
often being forced to change languages in education without leaving their homeland. I pay 
particular attention to how the emphases in the foundation of the childhood 
personality/identity changed in the quadrangle of community – family – pedagogue – 
official cultural policy. How the imprint of the family and institutional upbringing, of the 
guiding ideals, can be traced in the individual’s life course? How did the social and official 
expectations of pedagogues (teachers, kindergarten teachers) working with young children 
following the changing ideological and political directions and border changes? There were 
periods when the creation of the ideal human being of the time was formulated as a 
declared requirement for the teacher. How did educators meet these requirements? And 
last but not least, how did the nation, national identity, community of destiny and inter-
ethnic relations develop in the community and political arena? Has cooperation between 
societies with different ethnic affiliations living in symbiotic relations with each other been 
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established, and if so, what role did the pedagogue play in it? In my research, on the one 
hand, I compare the portraits, life paths, recollections of former students (case studies) of 
teachers who have undergone several changes of directions during their careers with 
objective and subjective sources, and on the other hand, I cite official educational guidelines 
published from time to time. I draw on the experience of successive generations over a time 
span of about 8-9 decades. My research is an integral part of my earlier studies on the role 
of school-church in preserving society among people living in diaspora (Hungarian schools in 
Old Romania), and it fits in the small minority competences program of the Institute for 
Minority Studies, Hungarian Academy of Sciences (MTA Kisebbségkutató Intézet). 

Finally, teacher training has an extraordinary role to play in training teachers who are highly 
educated, have excellent background knowledge, can identify with the community’s past, 
social and ethical values and at the same time, have personal autonomy and charisma. 

Keywords: People’s teachers (néptanítók), Establishing identity in an ideological, political 
majority and minority 

 

Presentation 20 / 20. Előadás 

Fenyő Imre, Debrecen University, Hungary 

Az iskolaköpeny mint a szocialista nevelés szimbóluma  (on-site; HU) 

Hazánkban komoly története van az iskolai egyenruha viselésének, és legalább ekkora 
múlttal rendelkezik az iskolai egyenruha viselettel kapcsolatos viták sora is. 

Hazánkban az iskolaköpeny viselésének története a tizennyolcadik századig nyúlik vissza, 
mégis elsősorban a szocialista nevelés korának feltételeivel azonosítjuk. Történetét 
egyszerre övezik szakmai-szakpolitikai és ideológiai viták. Az érvek között a korai években a 
fegyelmi tényezők dominálnak (az iskolai egyenruhaviselet felismerhetővé teszi a diákokat, 
megelőzve ezzel szabályszegő magatartásukat), majd megjelentek a praktikus szempontok 
(az iskolaköpeny fedi és védi a gyermekek ruháját), végül a politikai ideológiai érvek (az 
iskolaköpeny uniformizál – elfedi a társadalmi különbségeket, hangsúlyozza a közös, 
közösségi vonásokat és értékeket). 

Az iskolaköpeny viselést övező viták a huszadik század hetvenes éveiben válnak széles 
körűvé. Jól érzékelteti ezt a probléma gyakori megjelenése a magyar sajtóban, és jól 
kimutatható az érvek társadalmi szempontjainak kontrasztosabbá válása. 

A szocialista ideológia az elemzésekben elsősorban a társadalmi egyenlőtlenség-probléma 
kiemelésében érhető tetten. A gyerekek (és családok) természetes idegenkedésével 
szemben az oktatáspolitika szakmai diskurzusa a rejtett tanterv, az iskola normaközvetítő 
hatásrendszere nevében lépett fel. Ezzel szemben jelentek meg azok a hangok, melyek a 
gyermeki egyéniség háttérbe szorításával, a viselet egészségtelenségével érveltek az iskolai 
köpenyviselés ellen, a politikai rendszer gyengülésével párhuzamosan erősödve, és időnként 
szimbolikus akciókban is testet öltve. 

Az iskolaköpennyel szemben az úttörőegyenruha (mint az uniformizált ünnepi viselet) 
hordása nem került szakmai viták középpontjába. Az úttörő- vagy kisdobosegyenruha 
egyértelmű ideológiai töltetet hordozott és politikai jelentőséggel bírt. A szülők csak 
kivételes esetben mentesültek a formaruhák használata alól. 
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Más megítélés alá esett, de mindenképpen ki kívánunk térni az iskoláskort megelőző 
intézményes nevelési időszakra bizonyos periódusokban kötelező egyenruhahasználatra is, 
mint amilyen a szocialista bölcsőde nemsemleges egyenruhája is volt. 

Előadásunkban bemutatjuk az iskolai egyenruha (köpeny-) viselés jogszabályi környezetének 
alakulását, a szakmai és ideológiai érvek legjellemzőbb elemeit és a köpenyviseléssel 
kapcsolatos viták megjelenését a sajtó nyilvánosságában. 

Kulcsszavak: Szocialista nevelés, egyenruha, iskolaköpeny 

 

School Uniform (compulsory overcoat) as a Symbol of Socialist Education  

There is a long history of wearing school uniforms in our country, and at least as a long 
history of debates related to the wearing of school uniforms. 

In Hungary, the history of school uniforms (surcoats) dates back to the eighteenth century, 
yet it is primarily associated with the conditions of the socialist education era. Its history is 
surrounded by both professional-political and ideological debates. In the early years, the 
arguments were dominated by disciplinary factors (school uniforms make students 
recognisable, thus preventing them from breaking the rules), followed by practical aspects 
(school surcoats cover and protect children’s clothes), and finally political ideological 
arguments (school uniforms uniformise – they cover social differences, emphasise shared, 
communal traits and values). 

The debates surrounding the wearing of the school uniforms become widespread in the 
seventies of the twentieth century. The frequent appearance of this problem in the 
Hungarian press is a good illustration of this, as is the increasing contrast between the social 
aspects of the arguments. 

Socialist ideology in the analyses can be seen primarily in highlighting the problem of social 
inequality. Against the natural aversion of children (and families), the professional discourse 
of education policy acted in the name of the hidden curriculum, the norm-mediating 
influence system of the school. In contrast, voices emerged that argued against the wearing 
of school uniforms by pushing the individuality of the child into the background, the 
unhealthiness of the garment, intensifying in parallel with the weakening of the political 
system, and sometimes embodied in symbolic actions. 

In contrast to the school uniform, the wearing of pioneer (úttörő) uniform (as uniformed 
formal wear) has not been the focus of professional debates. Pioneer or little drummer 
(kisdobos) uniforms had a clear ideological charge and political significance. Parents were 
exempted from the use of uniforms only in exceptional cases. 

It has been judged differently, but we would certainly like to cover the period of pre-school 
education where the use of uniforms was mandatory in certain periods, such as the gender-
neutral uniform of the socialist nursery. 

In our presentation, we discuss the evolution of the legislative environment of the wearing 
of school uniforms (surcoats), the most typical elements of the professional and ideological 
arguments, and the appearance of debates related to school uniform wearing in the press. 

Keywords: Socialist education, uniform, school uniform/surcoat 
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Mehmet Toran, Instanbul Kültür University, Turkey 

Taibe Kulaksiz, University of Health Sciences, Turkey 

 

“Who we are?” The Childhood Experiences of the Turks of Bulgaria (online; EN) 

In this study, we examined the childhood experiences of the Turks who lived in Bulgaria 
during the Cold War and immigrated to Turkey especially after the assimilation policies 
implemented during 1984-85. The focus of this study was to analyse the construction of 
childhood and the tools used to shape this childhood. In this study, which was designed 
according to the narrative method, we conducted online interviews with 11 volunteers (7 
females, 4 males) between 43 and 73 years-old who spent their childhood in Bulgaria, and 
immigrated to Turkey after 1989. We analyzed the interviews in the context of time, place, 
and characters based on the personal stories of the participants. While conducting the 
analysis, we noticed that the individual history of participants who had spent their 
childhood in different cities and in different time periods had a collective memory. While we 
have revealed that this collective memory is closely linked with being a member of a 
minority, we think this is very important for the findings of the study. When this collective 
memory is examined, construction of childhood was produced by both the state and the 
family through formal and informal tools. It is seen that cultural construction, which began 
to protect ethnic identity in the family, was reproduced for nationalization in the schools. 
Participants stated that they were stuck between becoming Bulgarian and staying Turk 
during the cultural building process, and that this identity crisis was the most obvious 
experience of their childhood. In addition, it was revealed that the collective memory of the 
childhoods of the participants, who witnessed the forced changing of names, the prohibition 
of speaking Turkish, as well as the removal of cultural symbols from the public sphere, was 
also 

traumatized. As a result, it can be said that the conflict zone between macro-power and 
micropower plays a major role in the formation of childhood, it is decisive for the two sides 
to maintain their authority systematically, both in school and in daily practices. 

Key words: Childhood, Children, Power, Cultural Construction, Being Minority 

 

„Kik vagyunk?” A bulgáriai törökök gyermekkori tapasztalatai  

Ebben a tanulmányban azoknak a törököknek a gyermekkori tapasztalatait vizsgáltuk, akik a 
hidegháború idején Bulgáriában éltek, és Törökországba emigráltak, különösen az 1984-85 
során végrehajtott asszimilációs intézkedéseket követően. A tanulmány középpontjában a 
gyermekkor konstrukciójának és a gyermekkor formálására használt eszközök elemzése állt. 
Ebben a narratív módszerrel készült tanulmányban online interjúkat készítettünk 11 
önkéntessel (7 nő, 4 férfi) akik 43 és 73 év közöttiek, gyermekkorukat Bulgáriában töltötték 
és 1989 után emigráltak Törökországba. Az interjúkat az idő, a hely és a szereplők 
kontextusában elemeztük a résztvevők személyes történetei alapján. Az elemzés során 
észrevettük, hogy a gyermekkorukat különböző városokban és különböző időszakokban 
töltött résztvevők egyéni története kollektív memóriával rendelkezett. Bár kimutattuk, hogy 



Page 43 of 63 
 

ez a kollektív emlékezet szorosan összefügg a kisebbséghez való tartozással, úgy gondoljuk, 
hogy ez nagyon fontos a tanulmány eredményei szempontjából. A kollektív emlékezet 
vizsgálatakor kiderül, hogy a gyermekkor konstrukcióját mind az állam, mind a család 
formális és informális eszközökkel hozta létre. Látható, hogy a kulturális építkezés, amely a 
családban az etnikai identitás védelmében kezdődött, az iskolákban a nacionalizáció 
érdekében reprodukálódott. A résztvevők kijelentették, hogy a kulturális építkezés 
folyamata során a bolgárrá válás és a töröknek maradás között ragadtak, és hogy ez az 
identitásválság volt gyermekkoruk legnyilvánvalóbb élménye. Emellett kiderült, hogy a 
résztvevők gyermekkorának kollektív emlékezete, akik tanúi voltak a kényszerített 
névváltoztatásoknak, a törökül beszélés tilalmának, valamint a kulturális szimbólumok 
eltávolításának a közszférából, szintén traumatizált. Ennek eredményeképpen elmondható, 
hogy a makro- és mikrohatalom közötti konfliktus zóna nagy szerepet játszik a gyermekkor 
formálásában, döntő fontosságú, hogy a két fél szisztematikusan megőrizze tekintélyét, 
mind az iskolában, mind a mindennapi gyakorlatban. 

 

Kulcsszavak: Gyermekkor, Gyermekek, Hatalom, Kulturális Konstrukció, Kisebbség 

 

 

SYMPOSIUM 9 
Chair: Szerepi Sándor 

Presentation 22 / 22. Előadás 

Fóris Marietta, Csip-Csup Csodák Kindergarten, Budapest, Hungary 

A szülők múltja gyermekeik jelenében és jövőjében  (on-site; HU) 

A koragyerekkori pedagógia és gyakorlat témakörében hosszútávú hatásokkal, 
következményekkel bír az óvodakezdés – a múlt és jelen összefüggéseiben. Az előadás 
bemutatja a transzgenerációs hatások következményein át az óvodai befogadás módszereit, 
hatását a gyermekekre, szülőkre, és az együttműködés folyamatára – transzgenerációs 
hatások megjelenése családi, társadalmi vonatkozásban. A nevelés, mint tudatos folyamat, 
és a látens tanulás hatása – interiorizálása pl. az óvodába kerülés folyamatában. Válaszokat 
keresünk „a szülők múltja a gyermekek jelenében és jövőjében” tengelyen haladva, hogyan 
változott az óvodai befogadás folyamata, milyen befolyásoló tényezői vannak, hogyan 
alakult régen, és ma? Miben történt változás és miben nem az óvodakezdés időszakában? A 
hivatásukat gyakorló óvodapedagógusok életkorát befolyásoló tényezőként kezeljük a 
folyamatban, és település típus mennyiben mutat eltérő befogadási módszereket? Milyen 
hatással bírnak az óvodakezdésre a szülők saját óvodás-élményei? A regressziós folyamatok, 
PTSD, bizalom hiánya, szülői személyiségtípusok hatása a gyermek óvodáztatása 
szempontjából, melyeket elemzési kategóriaként használunk. Az alkalmazott módszereket 
meghatározza a családterápiás rendszerszemlétű megközelítés, amit a szülői interjúkban 
érvényesítettünk az óvodakezdés előtti tapasztalatok kapcsán. A kapcsolati etika 
kérdéseinek megjelenése az óvodai befogadás kapcsán, a szülői jogosultságtudat 
szempontjából. A felhasznált adatgyűjtő eszköz mutatja, hogy azok a szülők, akik óvodai 
életük során traumatizálódtak, bizalmatlanul, fenntartásokkal, előítéletekkel szemlélik az 
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óvodát, mint intézményt. Azok a szülők, akiknek traumatizált gyermekkoruk volt, (PTSD) 
kevésbé képesek a konstruktív együttműködésre, negatív, vagy destruktív jogosultságuk 
okán. Sokszor irreális elvárásokat támasztanak az óvoda felé, és gyakori 
elégedetlenkedésekkel próbálják „itt és most” megkapni az óvodától a gyermekkorban 
elszenvedett hiányok kielégítését. A szülő kettős kommunikációja – mást kommunikál, mint 
amit érez az óvodába kerülésről – pl. „de jó lesz ott Neked, szeretni fogsz óvodába járni!” – 
miközben saját élménye miatt a kommunikációja nem hiteles a gyermek számára. Ezeknek a 
szülőknek a gyermekei nehezebben illeszkednek be az óvodába, gyakran kíséri 
lojalitáskonfliktus megélése az óvodai kötődésüket, szorongóak, bizalmatlanabbak, gyakori a 
regulációs zavar, és társas kapcsolatuk is nehezített. Sikeres, gyötrelmes példákkal 
támasztjuk alá múltból, jelenből. 

Kulcsszavak: Befogadás, együttműködés, rendszerszemlélet, bizalom, PTSD 

 

Parents’ Past in Their Children’s Present and Future (Marietta Fóris) (on-site; HU) 

Concerning the subject of early childhood pedagogy and practice, the first period of 
attending kindergarten have long-term influences and consequences – both in the context 
of past and present. This presentation introduces the integration methods in kindergarten 
through the consequences of trans-generational impacts, as well as its influences on 
children, parents, and on the process of cooperation – the emergence of trans-generational 
impacts in familial and social context. Education, as a conscious process, and the impacts 
and interiorisation of latent learning – for example in the process of integration in a 
kindergarten environment. We look for answers about the transformations concerning the 
process of kindergarten integration, in the context of “the parents’ past in their children’s 
present and future” – what are its influential factors, how did it pass off in the past, and how 
does it pass off today? What are the volatile and constant factors during the first phase of 
attending kindergarten? Shall we consider the age of practicing early childhood teachers as 
an influential factor in the process, and how do integration methods vary at different 
municipal settings? How do the parents’ own kindergarten experiences affect kindergarten 
integration? The impacts of regression processes, PTSD, lack of confidence, parental 
personality types concerning the integration of their children into kindergarten serve as 
analytical categories. Applied methods are determined by family therapy system approach 
which became validated through parental interviews regarding pre-kindergarten 
observations. Emergence of issues concerning relationship ethics in the context of 
integration in kindergarten, from the aspects of parental privilege-consciousness. The 
instrument of data collection suggests that parents, who were traumatized during their 
kindergarten years, perceive the institution of kindergarten with distrust, reservations and 
preconceptions. Parents with traumatized childhood (PTSD) are less capable of constructive 
cooperation, due to their negative, or destructive experiences. They often have unrealistic 
expectations towards kindergartens, trying to force the institution to satisfy their childhood 
deficiencies through their frequent acts of discontent. The dual communication of the 
parent, whose communication does not correspond his/her feelings about kindergarten 
integration – e.g. “You will be fine, you will love to go to kindergarten!” – becomes invalid 
for the child, due to his/her own experiences. The children of these parents have a harder 
time while integrating into kindergarten, their attachment to kindergarten is often 
accompanied by the experience of loyalty conflict; they are anxious, distrustful, often suffer 
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from regulation disorder, and they are also less capable of building social relationships. We 
bring examples of success and excruciation from both the past and the present. 

Keywords: Integration, cooperation, system approach, confidence, PTSD 

 

Presentation 23 / 23. Előadás 

Szerepi Sándor, Debrecen University, Hungary 

A koragyermekkori intézményes nevelés funkcióváltozásai a családi vs. intézményi 
feladatok tükrében  (on-site; HU) 

Problémafelvetés: A rendszerváltást követően az addig egyértelműnek számító előíró, 
rendelkező szemléletet a közoktatásban, így a koragyermekkori nevelési intézményekben is 
felváltotta egy differenciáltabb megközelítési modell. Melyben a közfeladatot ellátó 
intézmény szolgáltató jellege erőteljesebben kezdett körvonalazódni. Ez a folyamat az óvoda 
nevelési-szervezési tevékenységére is rányomta a bélyegét, időnként rendezetlen 
állapotokat teremtve. 

Kérdés felvetések: Milyen területeken bizonytalanodott el az intézmény a nevelő illetve 
szolgáltató funkciók viszonyrendszerének átalakulásában? Milyen tekintetben szilárdult meg 
a szülő / család szolgáltatást igénybe vevő – megrendelő attitűdje? Hogyan hatott ki mindez 
a család – intézmény kapcsolatára? Milyen munkamegosztási modellek alakultak ki a családi 
és intézményi nevelési feladatok megosztását illetően? 

Kutatási módszer: szakirodalom - és dokumentumelemzés.  

Az óvodák működésével kapcsolatos felhasznált dokumentumok (jogszabályok, nevelési 
programok) az óvoda funkcióira, feladataira, illetve a szülő – intézmény kötelességeire 
koncentrálva lettek kiválasztva. A feldolgozott szakirodalmak elsősorban a szülői igények 
megjelenésére, a szülők óvodával szembeni elvárásaira, s az óvodák szolgáltatás irányában 
történő elmozdulására fókuszálnak. 

Az elemzés kapcsán a feldolgozott dokumentumok és szakirodalmak tartalmi elemzését 
végeztük el. A kapott eredmények kiértékelését a kutatás elején feltett kérdések mentén 
végeztük el. 

Vizsgált időszak: 1989/90 –től napjainkig, különös súlyponttal az 1993-as közoktatási 
törvényre, és az 1996-os Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, s annak hatásaira 

Eredmények összegzése:  

Az elbizonytalanodás mind az általános nevelési kérdésekben, mind a módszertani 
gyakorlatban érezhető.  

A szülői megrendelői attitűd kialakulása erőteljesen társadalmi státuszfüggő.  

A család és az intézmény kapcsolatát mindezidáig – dacára a jogszabályi háttérnek nem 
minden esetben sikerült megnyugtatóan tisztázni. A család és az intézmény közötti 
munkamegosztás kérdése szintén több oldalról (társadalmi státusz, lakókörnyezet, 
pedagógiai program, fenntartó…) meghatározott. 
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Kulcsszavak: kora gyermekkori intézményes nevelés, rendszerváltás, szolgáltató funkció, 
szülő mint megrendelő, nevelési munkamegosztás 

 

Changing Functions of Institutionalised Early Childhood Education in the Context of 
Familial vs Institutional Responsibilities  

Issue: Following the change of regime, the previously common, prescriptive, mandatory 
approach in public education – thus, also in early childhood training institutions – was 
replaced by a more differentiated model of approach. This new approach considered public 
institutions more like service providers, highlighting their pertinent characteristics. This 
process also left its marks on the education-organization activities of kindergartens, at times 
resulting in disorganized situations. 

Questions: In what respect have the institutions become uncertain concerning the 
transformation of the relations of educational and service provision functions? In what 
respect have the attitudes of parents/families – as service clients – been settled? How did all 
this impact the relationship between the family and the institution? What kind of labour 
division models have been developed concerning the distribution of familial and 
institutional educational responsibilities? 

Research method: specialized literature and document analysis. 

The documents dealing with the operation of kindergartens (legislations, educational 
programmes) were chosen with special focus on the functions and responsibilities of 
kindergartens, as well as on parental – institutional obligations. The processed literature 
mainly focuses on the emergence of parental demands, the parents’ expectations towards 
the kindergarten, and on the way the kindergartens shifted towards service provision. 

In the course of our research we have conducted a content analysis of the processed 
documents and specialized literature. The evaluation of the outcomes was conducted in the 
framework of the questions raised at the beginning of the research. 

Investigated time period: From 1989/90 until present days, with special focus on the Public 
Education Act of 1993, the National Basic Program of Early Education of 1996, and their 
impacts. 

Summary of the outcomes:  

A process of becoming uncertain can be observed concerning both general education issues 
and methodological practice. 

The development of parental consumer attitude largely depends on social status. 

In several cases, the exact relationship between the families and the institutions – in spite of 
the legislative background – could not been adequately clarified. The issue of labour division 
between the family and the institution is also affected by several factors (social status, living 
environment, pedagogic program, upholder of the institution…). 

Keywords: institutionalized early childhood education, change of regime, service provider 
function, parents as service clients, educational division of labour 
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Kóger Yvetta, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola  

Az „ötvenes évek” család-óvoda kapcsolata Magyarországon (on-site; HU) 

Az ötvenes évek formálódó szocialista rendszere az iskoláskor előtti gyerekek nevelésének 
társadalmasításával, állami fenntartású intézményi keretek közé szorításával igyekezett 
befolyása alá vonni a jövő nemzedékének új értékek és normák szerinti nevelődését 
(Komlósi 1977). A központi pártvezetés felismerte a családon keresztüli befolyásolás 
intézményi lehetőségeit, illetve a jövő „szocialista állampolgárainak” nevelésében az óvoda 
szerepét (Molnár–Pálfi–Szerepi–Vargáné 

2015). Ennek érdekében az akkori óvodapolitika által megtörténik a két nevelési színtér, a 
család és óvoda kapcsolatának szervezetté alakítása (Szülői Munkaközösség), melyhez 
megteremtődtek a részben múltban gyökerező, illetve napjaink óvodai nevelésében máig jól 
működő kapcsolattartási formák (Komlósi 1965, Révai–Gál–Majzik 1975). Jelen kutatás arra 
keresi a választ, hogy ez a kapcsolatrendszer miként töltődött meg tartalommal, milyen 
források közvetítették a hivatalos elvárásokat a gyerekek intézményi nevelését végző 
óvónők, illetve a családi nevelésben őket „megerősítő” szülők felé. A kutatási dimenziók 
(Molnár-Kovács 2015) által orientált forráskutatás során körvonalazódott az a 
szövegkorpusz, ami a vizsgálat alapját képezi. Irányadóak az egyes forrásdimenziók (Molnár-
Kovács 2019). 

Így a kvalitatív szemléletű kutatás adatai az oktatás/óvodapolitikai dimenzió meghatározó 
szegmensét adó egykori jogszabályokból, levéltárban őrzött óvodai jelentésekből, valamint a 
pedagógiai dimenzióhoz tartozó – az elemzett időszak 

végére felsőfokúvá váló – óvónőképzés tankönyveiből, illetve az óvónők szakmai 
orgánumának, az Óvodai Nevelésnek a cikkeiből kerültek kiemelésre kényelmi célzott, 
szelektív mintavétellel (Sántha 2006, 2009). Szülői vonatkozásban az egykori, nem szakmai 
sajtóanyag is górcső alá került, mint a közvéleményt formáló diskurzus kiindulópontja és 
lenyomata (Lukacs 2004). A forráselemzés során számítógéppel támogatott kvalitatív 
tartalomelemzést végzünk MAXQDATM program segítségével, elméletvezérelt (deduktív) 
elemzési móddal, kódlista szerinti a priori kódolással (Sántha 2013, 2015, 2017, 2021). A 
vizsgált időintervallumon belül bizonyos fokú hangsúlyeltolódás figyelhető meg az egységes 
nevelés érdekében eszközként alkalmazott kapcsolattartási formák preferálását tekintve. Az 
óvodáról való gondolkodás sajátos interpretálása keretében kísérletet teszünk annak 
feltárására, hogy mennyiben tekinthetőek előzménynek a vizsgált korszak tradíciói napjaink 
óvodai nevelése tekintetében, illetve mába nyúlóan befolyásolja-e hozzáállásunkat a 
pedagógiai múlt jelenléte és működése. 

Kulcsszavak: neveléstörténet,"ötvenes évek", óvoda, család, kapcsolattartás 

 

Relationships between the family and the kindergarten in Hungary during the fifties  

The emerging socialist system of the fifties endeavoured to influence the upbringing of 
future generations with its new values and standards by collectivization and by forcing the 
education of pre-school-age children into the institutions of the public sector (Komlósi 
1977). The central party leadership recognized the institutional opportunities of family-
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based propaganda, as well as the role of kindergartens in the upbringing of the “socialist 
citizens” of the future (Molnár–Pálfi–Szerepi–Vargáné 2015). In order to achieve this, the 
contemporary early education policy implemented the unification of the two education 
scenes into one organisation (PTA), while also creating new forms of relationship, some of 
which are rooted in the past, and which still operate well in contemporary early education 
(Komlósi 1965, Révai–Gál–Majzik 1975). This research looks for the answers, how this 
system of relationships was filled with content, how the official expectations were mediated 
towards the kindergarten teachers, who were responsible for the institutionalized education 
of children, and towards the parents, who “supported” them through family education. The 
sourcing that was directed by the research dimensions (Molnár-Kovács 2015), outlined a 
text corpus that constitute the base of the research. The various source dimensions have 
proven to be authoritative (Molnár-Kovács 2019). 

Thus, the data of this research of quantitative approach were selected by convenience, 
targeted, selective sampling from contemporary legislations, archived kindergarten reports, 
and from the textbooks of kindergarten teacher training – which by the end of the analysed 
time period became part of higher education – as well as from the articles of “Kindergarten 
Education” that was the specialist magazine for kindergarten teachers (Sántha 2006, 2009). 
Regarding parental roles, some contemporary, non-specialized press materials were also 
investigated, as the starting point and imprint of the discourse that shaped public opinion 
(Lukacs 2004). In the course of our source analysis, we conducted computer-supported 
qualitative content analysis by the use of MAXQDATM program, with deductive analysis 
method and a priori coding (Sántha 2013, 2015, 2017, 2021). Within the investigated time 
interval, a certain degree of emphasis shift could be observed concerning the preferred 
forms of communication that were used as instruments of uniform education. In the 
framework of a peculiar interpretation of the concept of kindergartens we attempt to 
reveal, how much can the traditions of the examined era be considered as antecedents of 
present day kindergarten education, and also whether our present attitude is influenced by 
the presence and operation of pedagogical history. 

Keywords: education history, “fifties”, kindergarten, family, communication 

 

 

SYMPOSIUM 10 
Chair: Carol Lloyd 

Presentation 25 / 25. Előadás 

Carol Lloyd, University of Chichester, UK 

Children’s Dreams, Social Dreaming in an Educational Context  (on-site; EN) 

Carl Jung’s 1936-1940 seminars and Post-Jungian studies provide a compelling insight into 
the significance of children’s dreams and the child archetype in the development of the 
unconscious. An extensive analytical literature review of existing research into children’s 
dreams and the analysis of the phenomenological view of dreaming and sharing dreams 
within a British school context indicated that children’s dream experiences are underutilised 
in primary education. This qualitative research project aimed to analyse the children’s 
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voices, perceptions and experiences of sharing dreams within an epistemological, 
psychosocial, and Jungian perspective. This phenomenological perspective on the oneiric 
dreams of children living in the 21st Century across the world augments discourse 
concerning the relevance of Jung in contemporary pedagogy. As dreaming is a universal 
human function it is worth widening the discourse on the sharing of dreams in schools in 
Eastern Europe and can this project’s findings be transposed as a valid pedagogical 
approach.  

In the researcher’s project the children shared their dreams in six adapted social dream 
matrices and creative activities hosted by this researcher and followed up with individual 
interviews. The matrices were analysed with a focus on psychoanalytical and educational 
perspectives. Of the 22 interviews, a sample of eight was analysed using Interpretative 
Phenomenological Analysis (IPA). Findings from the children’s perceptions and voices about 
sharing their inner worlds in the context of an educational environment. The project 
concluded from the child’s view that sharing good and scary dreams in school time was a 
positive experience and they wished it could continue. The subjective views of the children, 
teacher, and the researcher concluded that there is social, emotional, and personal value in 
sharing dreams collectively using a social dream matrix approach within a school setting. 
Findings indicated potential barriers exist in the unconscious being integrated into the 
existing pedagogical context. This research from the children’s view added new knowledge 
to the current discourses on therapeutic education and the mental health of children in 
Britain. Further research on Jungian holistic pedagogy and dream sharing is needed to 
expand mainstream educational teacher training in Britain. The presentation will consider 
whether dream matrix sharing can be widened to eastern European pedagogical 
approaches.  

The focus for this presentation will be aligned with the conference topics of: advocacy for 
children’s voices and their rights within the contexts of their own lives; the individual and 
the collective aspects of sharing dreams and the consideration of the adaptability of 
integrating the social dream matrix within Eastern European educational settings.  

Key words: Social Dreaming, children’s voices, pedagogy, Jung, phenomenological 

 

A gyermek álmai és álomfejtés óvodáskorú gyermekeknél  

Carl Jung 1936 és 1940 között tartott szemináriumai és a munkásságán alapuló tanulmányok 
lenyűgöző képet festenek a gyermeki álmok jelentésének és a gyermeki őstípusnak a 
tudatalatti fejlődésében betöltött szerepéről. Egy, a gyermeki álmokkal foglalkozó jelenlegi 
kutatás, és egy, a brit iskolarendszeren belül végzett, az álmodás és az álmok megosztásának 
fenomenológiai szemléletére irányuló elemzés arra utal, hogy a gyermeki álom-élmény az 
általános iskolai oktatásban kihasználatlan marad. Ez a kvalitatív jellegű kutatási projekt az 
álmok megosztását kísérő gyermeki hangok, megfigyelések és tapasztalatok episztemológiai, 
pszicho-szociális és Jung-féle szempontok szerint való elemzését tűzte ki célul. Ez, a világ 
különböző részein élő, 21. századi gyermekek álom-élményeire irányuló fenomenológiai 
perspektíva vitaindító szerepet kapott Jung kortárs pedagógiában való jelentőségét illetően. 
Mivel az álmodás egyetemes emberi tevékenység, érdemes e vitát kiterjeszteni az álmok 
Kelet-Európai iskolákban történő megvitatására, és arra is, vajon a projekt eredményei 
gyakorlatban működő pedagógiai módszerré alakíthatóak e. 
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A kutatási projekt során a gyermekek hat adaptált társadalmi álom-mátrix és a kutatók által 
irányított kreatív tevékenységek során osztották meg álmaikat, majd egyéni interjúk 
következtek. A mátrixok elemzése pszicho-analitikai és nevelési szempontokra 
összpontosítva történt. A 22 interjú közül egy 8 interjút tartalmazó minta elemzése 
Értelmező Fenomenológiai Elemzés (Interpretative Phenomenological Analysis – IPA) 
keretében történt. Eredményeink a belső világ megosztásához kapcsolódó gyermeki 
észleléseket és hangokat tükrözik a pedagógiai környezet kontextusában. A gyermekek 
szemszögéből a projekt tanulsága az volt, hogy számukra az mind a kellemes, mind az ijesztő 
álmok iskolaidőben való megosztása pozitív élményt jelentett, melyet szívesen folytatnának 
tovább. A gyermekek, a tanár és a kutató külön-külön véleménye alapján megállapítást 
nyert, hogy az iskolai környezetben történő, társadalmi álom-mátrix alapú kollektív álom-
megosztás társadalmi, érzelmi és személyes értékeket is hordoz. Az eredmények a 
tudatalattiban a fennálló pedagógiai kontextusba ágyazódó, potenciális korlátok meglétére 
utalnak. Ez, a gyermeki szempontokra irányuló kutatás új ismeretekkel gazdagította a 
terápiás oktatást és a brit gyermekek mentális egészségét illető diskurzust. A hagyományos 
tanárképzés Nagy Britannia-szerte való bővítéséhez a Jung-féle holisztikus pedagógia és 
álom-megosztás további kutatása szükséges. A prezentáció felveti, vajon az álom-mátrix 
megosztás kiterjeszthető-e a Kelet-Európai pedagógiai módszerekre is. 

Jelen prezentáció központi kérdését kiegészítik az alábbi konferencia-témák: gyermeki jogok 
és vélemények képviselete saját életük kontextusában; az álmok megosztásának egyéni és 
közösségi aspektusai, valamint a társadalmi álom-mátrix Kelet-Európai oktatási 
környezetben való lehetséges integrációjának mérlegelése. 

Kulcsszavak (5): Társadalmi álmodás, gyermeki vélemények, pedagógia, Jung, 
fenomenológia 

 

Presentation 26 / 25. Előadás  

Sandra Rodriguez, Smart Learning, Brazil 

The Hundred Languages of Educators and the Importance of their Memories in Early 
Childhood Pedagogy (on-site; EN)  

In the poem ‘The Hundred Languages of Children’, Malaguzzi describes the unlimited ways 
children may explore and express their ideas, thoughts and emotions. Although there is 
widespread acknowledgement of the importance of making more room for ‘the hundred 
languages’ in our schools, educators frequently find providing meaningful learning 
experiences to children a major challenge. Despite several hours of intensive pedagogical 
training, educators often return to their classrooms with no significant change in their 
practice. It is common knowledge that schools’ effectiveness depends not only on the 
coordination and management of curricula but also on the quality of the teaching-learning 
process. Hence, the teacher training program cannot be disconnected from competencies 
that we desire that children achieve independently of their individual diversity, making use 
of their ‘hundred languages’. However, what happens to our languages when we become 
adults? How many languages do we explore with educators in our teaching programs? How 
often do we ask educators to share their childhood memories? How do we connect their 
childhood memories with the memories they are building today in their classes? This 
presentation aims to show how these questions brought fundamental changes in teacher 
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training design and delivery. The narrative inquiry is based on teacher training sessions, 
testimonials and classroom observations involving close to a thousand teachers in Brazil and 
Kenya from 2016-2020. Visual research methods such as videos and photographs with semi-
structured feedback sessions were used. This ongoing inquiry currently includes online 
training and online classroom observation in an asset-poor environment. Our work points 
out the importance of adapted design and delivery of teacher training to incorporate both 
local culture (Varga et al., 2015) and participant’s individual experience (Freire, 1968). We 
conclude that to help educators offer meaningful learning experiences, there must be an 
isomorphism between their training and the pedagogical practices in the classroom. 

Keywords: pedagogical training, meaningful learning, teacher development, childhood 
pedagogy 

 

A pedagógusok száz nyelve, és ezek jelentősége az óvodapedagógiában  

„A gyermekek száz nyelve” című versben Malaguzzi leírja, milyen megszámlálhatatlan 
módon képesek a gyermekek felfedezni és kifejezni ötleteiket, gondolataikat és érzelmeiket. 
Bár széles körben ismert, mennyire fontos lenne ennek „száz nyelvnek” teret biztosítani 
iskoláinkban, a pedagógusok számára még mindig nagy kihívást jelent, hogy tartalmas 
tanulási élményeket biztosítsanak a gyermekek számára. Számos, intenzív pedagógiai 
továbbképzéssel töltött óra után a pedagógusok továbbra is gyakran módszereikben 
számottevő változás nélkül térnek vissza osztályaikhoz. Közismert, hogy az iskolák 
hatékonysága nem csak a tananyag koordinálásától és menedzselésétől függ, hanem a 
tanítási-tanulási folyamat minőségétől is. Ennélfogva, a tanárképzési program nem 
függetleníthető azoktól a kompetenciáktól, melyek megszerzése egyéni sokszínűségüktől 
függetlenül kívánatos gyermekeink számára a „száz nyelv” használata révén. Mi történik 
azonban ezekkel a nyelvekkel a felnőtté válás során? Hány nyelvet fedezünk fel a 
pedagógusokkal együtt, képzési programjaink során? Hány alkalommal kértük fel a 
pedagógusokat gyermekkori emlékeik megosztására? Hogyan kapcsolhatóak össze ezek a 
gyermekkori emlékek azokkal, amelyeket, közreműködésükkel születnek ma 
osztálytermeikben? Prezentációnk azt szeretné bemutatni, miként eredményeztek alapvető 
változást a fenti kérdések a tanárképzés elméleti és gyakorlati menetében. A narratív 
felmérés tanítóképző alkalmak, beszámolók és osztálytermi megfigyelések alapján került 
elvégzésre, közel ezer pedagógus részvételével Brazíliában és Kenyában 2016-2020 között. A 
vizuális kutatási módszerek, videofelvételek és fotók mellett félig strukturált visszajelző 
alkalmakat használtunk. A most is zajló felmérés jelenleg online képzést és online 
osztálytermi megfigyeléseket foglal magában, anyagilag elmaradott környezetben. Munkánk 
rámutat arra, hogy a tanárképzés elméleti tervezése és gyakorlati menete során mennyire 
fontos mind a helyi kultúra (Varga et al., 2015), mind a résztvevők egyéni tapasztalatainak 
(Freire, 1968) figyelembe vétele. Megállapíthatjuk, hogy a pedagógusok tartalmas tanulási 
élmények nyújtásában való segítéséhez a képzések és az osztálytermi pedagógiai gyakorlat 
között izomorfizmusra van szükség. 

Kulcsszavak: pedagógiai képzés, tartalmas tanulás, tanítóképzés, gyermekkori pedagógia 
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Presentation 27 / 27. Előadás 

Vincze Beatrix, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

Tabuk és rejtett gyermekkori történetek, amelyek kimaradnak az életrajzokból. Tanárok 
visszaemlékezései a szocialista múltról  (online; HU) 

Az előadás középiskolai tanárok élettörténet kutatásához felvett, félig strukturált interjúk, 
iskolai dokumentumok és szakirodalmi források segítségévek elemzi 1945 után a 
pedagógusok szakmai identitását. Az életutak mikrotörténeti elemei a kortárs szereplők 
reflexiójaként - az ok-okozati viszonyok megvilágításával új szempontokat adnak a hazai 
szocializmus pedagógiájához. A kor gyermekképét, nevelésfelfogását a személyes 
történeteken, az egyéni szubjektív tapasztalati és élményvilágon keresztül ismerjük meg 
(Vincze 2018).  

Az interpretatív, kvalitatív kutatási módszer megújuló formája az élettörténet-kutatás, 
amelyben az interjú, mintegy kvázi életrajzi elbeszélés, lehetőséget ad az elbeszélőnek, hogy 
maga konstruálja és interpretálja a felidézett társadalmi valóságot. A visszaemlékezéseknek 
alapján képet kapunk a tanárok (jelen esetben: vidéki középiskolai tanárok) individuális 
reprezentációjáról, személyes és csoportidentitásukról is. A kvalitatív kutatási módszerek 
közül a biográfiakutatás a közép-kelet-európai térségben a rendszerváltás utáni időszakban 
alkalmasnak mutatkozik arra, hogy a politikai és társadalmi átmeneteket az élettörténetek 
segítségével tárja fel (Mason 2001/2005, Schütze 1983). 

Az előadás fókuszába főként azok a ’személyes mozzanatok’ kerülnek, amelyekről nem vagy 
kevésbé szívesen beszéltek a visszaemlékezők. Ilyen témák: a családi származásból, szociális 
helyzetből fakadó hátrányok, politikai megkülönböztetések (kuláklista, szegénység, egyházi 
nevelés), amelyek alapvetően jelentősen befolyásolták a későbbi pályaválasztás 
lehetőségeit. A megkérdezettek bár örömmel beszéltek a gyermekkorukról, iskola – és 
szakválasztásuk motívumairól, de direkt módon nem nyilatkoztak politikai kérdésekről 
(kettős nevelés, párttagságról, világnézeti különbségekről, oktatáspolitikáról, 
konfliktusokról). A legizgalmasabb az, amiről nem vagy alig beszéltek, amit ’csak 
megjegyzésként’ említettek. Az egyéni emlékezők rejtett történetei mintegy mozaikként 
kiegészítik a korszak ’hivatalos’ neveléstörténetét.  

A tanárok az elit részeként kulcsszereplőívé váltak egy monolit politikai rendszerben az 
értelmiségi képzésnek, miközben saját életútjuk során ambivalens értékek határozták meg 
pályájukat (Kovács 2007; Romsics 1996). A pedagógusok professzionalizálódási folyamatát 
ugyan megtörte az 1945 utáni szocialista fordulat, a középiskolai tanárrá válás a társadalmi 
felemelkedés lehetősége maradt (Fónai, Dusa 2014). Pályájukat a tudás és a karrier közötti 
inkongruencia ellenére sikeresként élték meg. A pénz mellett vagy helyett fontosabbnak 
tartják a sikereiket és családi boldogságukat (Karády 2012; Nagy P. 2012). Nemzetközi 
vonatkozásban pedig fontos kiemelni, hogy a szocialista országok táborán belül a Kádár-
korszak Magyarországa a legvidámabb barakk volt, jóval több szabadságot és magasabb 
életszínvonalat kínált a többi országnál (Romsics 2010).  

Kulcsszavak: élettörténet, emlékezet, identitás, önreflexió, professzionalizáció, kvalitatív 
kutatás 

Taboos and Hidden Childhood Stories that are Left out of Biographies: Teachers' 
Memories of the Socialist Past 
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The presentation analyzes the professional identity of teachers after 1945, using semi-
structured interviews, school documents, and literature sources, recorded for the purpose 
of researching the life histories of secondary school teachers. The micro-historical elements 
of the life stories, as a reflection of contemporary actors - shedding light on cause and effect 
relationships - provide new perspectives on the pedagogy of domestic socialism. We learn 
about the view of children and the perception of education in the era through personal 
stories and individual subjective experiences (Vincze 2018).  

The life story research is a renewed form of interpretative, qualitative research method, in 
which the interview, as a quasi-biographical narrative, gives the narrator the opportunity to 
construct and interpret the social reality evoked. The recollections also provide a picture of 
the individual representation of teachers (in this case, rural secondary school teachers), 
their personal and group identities. Among the qualitative research methods, biographical 
research in the Central and Eastern European region in the post-regime change period 
seems to be well suited to explore political and social transitions through life histories 
(Mason 2001/2005, Schütze 1983). 

The focus of the presentation will be mainly on 'personal moments' that were not or less 
willingly discussed by the reminiscence participants. These include disadvantages resulting 
from the family origin, social situation, political discrimination (kulak lists, poverty, church 
upbringing), which had a major influence on later career choices. Although the interviewees 
were happy to talk about their childhood, the motives for their choice of school and 
profession, they did not directly comment on political issues (dual education, party 
affiliation, ideological differences, educational policy, conflicts). The most exciting is what 
they did not talk about or hardly talked about, which they mentioned 'only as a comment. 
The hidden stories of the individual memoirists are a mosaic of the 'official history of the 
education of the period.  

Teachers, as part of the elite, became key actors in the education of intellectuals in a 
monolithic political system, while their own careers were defined by ambivalent values. 
(Kovács 2007; Romsics 1996). Although the process of professionalization of teachers was 
interrupted by the socialist turn after 1945, becoming a secondary school teacher remained 
an opportunity for social advancement (Fónai, Dusa 2014). They experienced their careers 
as successful despite the incongruence between knowledge and career. They consider their 
success and family happiness more important than or instead of money (Karády 2012; Nagy 
P. 2012). In the international context, it is important to point out that Kádár-era Hungary 
was the happiest barrack within the camp of socialist countries, offering much more 
freedom and a higher standard of living than other countries (Romsics 2010). 

Keywords: life history, memory, identity, self-reflection, professionalisation, qualitative 
research 
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Presentation 28 / 28. Előadás 

Somogyvári Lajos – Pannon University, Veszprém, Hungary 

Emigráció gyerekként: a kommunista iskola amerikai forrásokban) (on-site; HU) 

Az előadás az USA Külügyminisztérium és a Szabad Európa Rádió emigrációs forrásanyagára, 
illetve nagykövetségi jelentésekre alapozva mutatja be, hogy mit tudhattak a vasfüggöny 
túloldalán a kommunista oktatásról az ötvenes években. A vizsgálat során az általános 
iskolás korosztályból származó adatközlőkre fókuszálok, ami több szempontból is különleges 
nézőpontot biztosít az előadáshoz: egyrészt ez eltér a hivatalos ideológia által 
meghatározott nyelvtől és valóságérzékeléstől, személyes élményeket is magában foglal; 
másrészt a felnőtt perspektívától is eltér. A nyugati és a hazai történettudomány is egyre 
nagyobb figyelmet fordít az egodokumentumokra (Hellbeck, 2006; Paperno, 2009; Kunt, 
2017), illetve nyelv és identitás kapcsolatát (Halfin, 2002). Jelen esetben a szovjet típusú 
berendezkedés egy nem megszokott percepcióját figyelhetjük meg, igaz limitált formában, 
hiszen a források (beszámolók, interjúk, riportok) utólag lettek rögzítve, általában 
menekülttáborokban, és nem ismerjük a szelekció, összeállítás szempontjait. A 
nagykövetségi jelentések még erősebben szűrtek, de pozitív hozadékuk, hogy több 
kommentárt is tartalmaznak, melyből az amerikai intenciókat ismerhetjük meg. A kutatás 
fontos hozadéka lehet a transznacionális nézőpont hasznosítása az oktatástörténetben 
(Fuchs & Roldán Vera, 2019), amely egyszerre kívülről és belülről mutatja be az ötvenes évek 
Magyar iskoláztatását és annak tapasztalati terét. Más forrásokból nem megismerhető 
adalékokat szolgáltat a vizsgálat, az iskolai viccekről, szokásokról és mindennapi kultúráról, 
melyek más különben rejtve maradnának akutató előtt. 

Kulcsszavak: emigráció, általános iskola, USA Külügyminisztérium, Szabad Európa Rádió 

 

Childhood immigration: Communist School in American Sources  

My presentation aims to provide insight about what people on the other side of the Iron 
Curtain knew about communist education in the fifties, according to immigration-related 
sources of the US Ministry of Foreign Affairs, Radio Free Europe and embassy reports. In the 
course of my research I focused on such respondents, who spent their primary school years 
during the aforementioned era, which warrants a special perspective on the subject for 
several reasons: on the one hand it diverges from the language and reality perception 
determined by official ideology, while incorporating personal experiences, and on the other 
hand it also diverges from an adult’s perspective. Both Western and domestic history 
science pays more and more attention to ego-documents (Hellbeck, 2006; Paperno, 2009; 
Kunt, 2017), and to the relationship between language and identity (Halfin, 2002). In this 
case we can observe an unusual perception of a Soviet-type political setting, although in a 
limited form, since our sources (reports, interviews) were recorded subsequently, mostly in 
refugee camps, and the criteria of selection and composition are unknown. Embassy reports 
are even more filtered, however they contain more commentaries, thus revealing some 
American intentions. An important yield of this research could be the utilization of a trans-
national perspective in education history (Fuchs & Roldán Vera, 2019), which presents the 
Hungarian education system of the fifties and its empirical field both from the inside and the 
outside. Our investigation provides such additional data about school jokes, habits and 
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everyday culture, which could not be obtained from other sources; thus otherwise they 
would remain hidden from the researchers. 

Keywords: immigration, primary school, US Embassy of Foreign Affairs, Radio Free Europe 

 

Presentation 29 / 29. Előadás 

Kerekes Judit, City University New York CSI 
Zsuffa Tünde, NEK Budapest, Hungary 
Glaser Ildikó (Grant Office, Montreal, Canada) 
 
Egy a sok közül  (online; EN) 

Mikor azt hiszik a hatalomrakerültek, hogy övék a győzelem, ezt így is látják, ha a jéghegy 
csúcsában gyönyörködnek. Mennyivel nagyobb rész van a víz alatt, mint ami látszik a víz 
felett. A vasfüggöny mögé rekedt gyerekek megélt élményeiről adunk betekintést interjuk és 
irott anyagok feldolgozásával. 

Voltak, akiket az élet határon kívüli újrakezdésre kényszerített. Sokáig abban a tudatban, ez 
csak egy ideiglenes helyzet. Valóságban immáron harmadik negyedik generációs magyarok 
nőnek fel. A forrás vizét be lehet tömni. A víz buvópatak formájában a föld alatt megy 
tovább. Az idővel az erek felszínre kerülnek, s úja friss forrásvizzel látják el a szomjazókat, 
akik letakarítják felöle a hordalékokat, a faleveleket. 

Dr. Glaser János Kanada, Montreálban épített új gyökeret feleségével Heidivel 
gyermekeiknek, unokáiknak. Verseskötete címadó verse, Egy a sok közül. Azokat a fiatal 
magyarokat mutatja be, akik a barikárdokon életüket adták. Ugyanakkor a Budapest 
Műszaki egyetem egyik legnépszerűbb professzora abbahagyta előadását. Rátok most másut 
van szükség.-monta. A diákok egy része a 16 pont fogalmazta meg. Voltak, akik német 
nyelvtudásukkal, a bécsi ujságok napi híreit fordították, s stencilezve terjesztették. Dr. Király 
Béla Kenetiketből élőszóval mesélte a műszaki egyetemi diákok bátorságát, Amerikában 
magyarul tudó fiataloknak. A cserkészek egy életképet mutattak be, s lelkükben vitték a 
hallotakat. Bálintittné Apor Éva a New Yorki Magyar Színház pódiumán, amit Cserei Erzsébet 
művészigazgató vezetett adta tovább az éltető forrás vizét. Arany Tibor egykori Pesti Srác 
saját költségén Magyar Rádiót, Apatini Gyula szintén Magyar Rádiót tartott fenn rendszeres 
műsorral. 

Ma Amerika huszonkét államban harminchárom magyariskola működik kisiskollásoknak. 
Felnőnek, hazahozzák a tudásuk, s Őseik gyökeri jelentik gyermekeiknek a jövőt. A 
történelemből tanulva, összefogva iszunk a közös forás tiszta vízéből. Amit továbbadunk, az 
él. 

 
One of the Many  

When the actual regime considers itself victorious, they only see the tip of the iceberg. How 
much more there is underwater than what is visible above. Through the processing of 
interviews and written materials, we provide insight about actual experiences of children 
who stuck behind the Iron Curtain. 
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There were some, who were forced by the circumstances to restart life abroad. They 
probably lived there considering the possible temporary nature of the situation. In reality, at 
present a third or fourth generation of Hungarians is growing up there already. A spring of 
water can be closed up. However, the water continues to flow, although as a wellspring 
underneath. Over time, the trickle resurfaces, providing fresh water to the thirsty, who 
clean up the alluvium and the fallen leaves. 

Dr. János Glaser and his wife, Heidi created new roots in Montréal, Canada for their children 
and grandchildren. The eponymous poem of his poetry book bears the title “One in the 
multitude”. He introduces those young Hungarians, who sacrificed their life on the 
barricades. However, at the same time, one of the most popular professors of the Budapest 
University of Technology stopped his lecture. There is more need for you somewhere else – 
he said. A part of his students helped to formulate the 16 points. There were those, who – 
due to their knowledge of German language – were able to translate the daily news of the 
newspapers of Vienna, or shared the stencil copies of these. Dr. Béla Király from 
Connecticut gave oral testimonies about the bravery of the students of the University of 
Technology in the USA to young people who understood Hungarian. The scouts performed a 
drama scene, and carried every spoken words in their soul. Bálintné Éva Apor passed on the 
water from the spring of rejuvenation on the stage of the Hungarian Theatre in New York, 
led by Erzsébet Cserei’s artistic directorate. Tibor Arany, a former “lad from Pest” operated 
a Hungarian radio station from his own finances, just as Gyula Apatini did, with regular 
programmes.  

Today, there are thirty-three Hungarian primary schools in twenty-two states of the USA. 
They grow up, bring their knowledge home, and the future of their children lay upon the 
roots of their ancestors. Learning from history, we drink the pure water of the spring 
together. What we pass on, stays alive. 

 
  

Presentation 30 / 30. Előadás 

Amy Garey, Moscow State Pedagogical University, Russia 

'The Second Parent': Ideologies of Childhood in Russian Pedagogy Manuals (online; EN) 

A Russian saying goes, “The teacher is the second parent” (“uchitel’ — vtoroi roditel’”). 
How, though, does the state view teachers’ roles today? How do pedagogy manuals 
represent childhood, in dialogue with and in furthering state objectives? This presentation 
examines how ideologies about childhood—its function, its administration, and its taboos—
intersect with and push against neoliberal pressures. This speaks to the relationships 
between state policies, Soviet-era institutional inheritances, market incentives, and family 
values in Russia. As Elena Milina (2013, 2018) has illustrated, both teachers and parents in 
Russia have protested post- Soviet reforms that push education towards monetized 
commodity instead of public right. Rather than examining public perceptions about 
education, though, my research draws on representations of childhood in Soviet and 
Russian pedagogy manuals to trace (1) how understandings of state responsibilities to 
children have shifted and (2) how contemporary approaches differ from privatized trends in 
the West. Some commercial programs, one of which has 32,000 subscribing schools in the 
United States, promise to guide students towards “a self-managed, self- responsible, 
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neoliberal selfhood” through emotion pedagogy (Wilce and Fenigson 2016, 86). Students 
must manage emotions correctly if they are to function well in corporate environments, the 
thinking goes. Russian pedagogical discourses, in contrast, stress creativity, development, 
and expression in ways that echo Soviet educational theory (Arnol’dov 1974; Kuznetsova 
1967). Russian education comes from a different place, historically, than that in much of the 
U.S. The Soviet state wanted literate, creative, educated builders of socialism (cf. Kelly 2007, 
146). Whatever Soviet pedagogy was, it was not capitalist. Whatever Russian public 
education is, now, locks horns with neoliberal reforms. 

Investigating this ideological battleground offers insight not only into discourses in training 
materials, but into the way state-run institutions reproduce understandings of childhood.  

Key words: pedagogy, Soviet, Russia, neoliberal, childhood 

 

„A második szülő”: Gyermekkori ideológiák orosz pedagógiai kézikönyvekben  

Az orosz szólás úgy tartja, „A tanár a második szülő” („учитель - второй родитель”). De 
vajon miként látja az állam a tanárok szerepét napjainkban? Hogyan jelenik meg a 
gyermekkor az állami célkitűzésekkel párbeszédet folytató és azokat támogató pedagógiai 
kézikönyvekben? Prezentációnk során azt vizsgáljuk, vajon a gyermekkort illető ideológiák – 
ezek funkciója, adminisztrációja, tabui – miként keresztezik egymást a neoliberális 
nyomással, és hogyan próbálnak ezzel szembefordulni. Mindez árulkodó képet fest az állami 
politikák közötti viszonyokról, a Szovjet éra intézményes örökségeiről, a piac ösztönző 
erőiről és az Oroszország-szerte uralkodó családi értékekről. Ahogy Elena Milina (2013, 
2018) leírja, Oroszországban mind a tanárok, mind a szülők tiltakoztak a Szovjet uralmat 
követő reformok ellen, melyek az oktatást kereskedelmi árucikké tették volna mindenkit 
megillető lehetőség helyett. Az oktatást illető közvélekedés vizsgálata helyett azonban 
kutatásom a szovjet és orosz pedagógiai tankönyvekben szereplő, a gyermekkort illető 
reprezentációkra fókuszál, hogy láthassuk (1) miként tolódott el a gyermekekkel kapcsolatos 
állami feladatok értelmezése (2) miben térnek el a jelenlegi irányzatok a nyugati, privatizált 
trendektől. Egyes kereskedelmi jellegű programok, melyek akár 32.000 tagiskolával is 
rendelkeznek az Egyesült Államokban, arra vállalkoznak, hogy a diákokat érzelmi 
pedagógiájuk révén (Wilce and Fenigson 2016, 86) egy „ön-menedzselő, önmagáért felelős, 
neoliberális önkép” felé vezessék. E gondolatmenet szerint a diákoknak meg kell tanulniuk 
érzelmeik megfelelő kezelését a vállalati környezetben való sikeres szerepléshez. Ezzel 
szemben az orosz pedagógiai irányzatok a kreativitást, fejlődést, és az önkifejezést 
hangsúlyozzák, a szovjet oktatáselméletet idéző módon (Arnol’dov 1974; Kuznetsova 1967). 
Az orosz oktatás történelmileg más tőről fakad, mint az USA-beli oktatás túlnyomó része. A 
szovjet államnak a szocializmus művelt, kreatív, tanult építőire volt szüksége (cf. Kelly 2007, 
146). Sok mindent mondhatunk a szovjet pedagógiával kapcsolatban, de azt nem, hogy 
kapitalista lett volna. A jelenlegi orosz oktatás pedig állandó harcban áll a neoliberális 
reformokkal. 

Ezen ideológiai csatatér vizsgálata nem csak a képzési anyagokat illető vitákba enged 
betekintést, hanem az állami intézményeknek a gyermekkort illető különféle értelmezések 
létrejöttében való szerepébe is.  

Kulcsszavak: pedagógia, Szovjet, Oroszország, neoliberális, gyermekkor 
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Chair: Eleonora Teszenyi 

Presentation 31 / 31. Előadás 

Anna Aluffi Pentini, University of Rome, Italy 

Memory sharing: Borders and relationships. Childhood memories and learning here 

and beyond of the Iron Curtain  

Egy emlék megosztása: Határok és kapcsolatok. Gyermekkori emlékek, itt és a Vasfüggöny 

mögött tanulni. 

 

Presentaton 32 / 32.  Előadás 

Narda Nelson, Western University, Canada 

Ildiko Danis, University of Victoria, Canada 

 

Reconfiguring Temporal Attunements in Canadian Early Childhood: Timespace 
Inheritances on Colonized Land  (online, EN) 

Recognizing that there is no retreat into the ‘purity’ of romanticized childhood, this 
presentation weaves memories, visual journaling, and moments from practice in a three-to-
five year old classroom on Lekwungen territory (also known as Victoria, BC, Canada) to 
illuminate the overlap and undergird of situated subjectivity formations in everyday 
pedagogical moments. What happens when Socialist-Hungarian childhood memories collide 
with formative memories from a colonial petro-state frontier? How do educators and 
pedagogists connect across time/space as participants in the educational process of 
becoming? Taking a common wording approach that situates childhoods within entangled 
political, more-than-human processes of becoming, we resist universalized renderings of 
childhoods by highlighting the ‘differences that make a difference’ in everyday early years 
pedagogy and practice. Here, we invoke visual journaling as an art form that gives educators 
and children freedom to focus on creative aspects of documenting their responses to living 
in pandemic and ecologically challenged times. Visual journaling, as a form of pedagogical 
narration, is meant to be fun, exploratory, and driven by curiosity. A method that allows 
stories to emerge from artistic endeavors that come together in various ways. Layering the 
now of childhood happenings with inheritances and futures-yet-to-come, visual journaling is 
informed by material encounters, while sharing stories that form over many months or 
emerge in a fleeting instant. It is an approach that invites stories, art, text, and experimental 
pedagogical processes, as simultaneous considerations of a method meant to promote the 
arts of inclusion. But it is here that our project gets messy. What does it mean to advocate 
for the arts of inclusion on colonized land? Which inclusions? Whose futures do our re-
collections imagine possible? And, what possibilities might emerge if we shift our attention 
to way the memory informs the foundational logics and sense of responsibility we carry with 
us into pedagogical space? 
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A kora gyermekkori időbeli áthangolódás újrakonfigurálása Kanadában: A téridő örökségei 
egy gyarmatosított világban  

Felismerve, hogy nem vonulhatunk vissza a romantizált gyermekkor „romlatlanságába”, 
prezentációnk emlékeket, vizuális naplótöredékeket és egy 3-5 év közötti gyermekekből álló, 
Lekwungen területen (más néven Victoria B.C. Kanada) található csoportból származó 
gyakorlati felvillanásokat sző csokorba, így derítve fényt a pedagógia hétköznapi pillanatait 
átható szituációs szubjektivitás formációinak átfedéseire és összetartó erejére. Mi történik a 
szocialista-magyar gyermekkori emlékek és egy gyarmatosított olaj-állam határvidékéről 
származó korai emlékek szembetalálkozásakor? Hogyan kapcsolódhatnak a pedagógusok és 
nevelők a téren/időn át a fejlődés oktatási folyamatának résztvevőiként? Egy elterjedt 
fogalmazási szemléletet alkalmazva, mely a gyermekkort szerteágazó, politikai, emberfeletti 
fejlődési folyamatok közé helyezi, megcáfolhatjuk az uniformizált gyermekkorról alkotott 
vélekedéseket az óvodapedagógia mindennapos gyakorlatában megtalálható, „változást 
okozó eltérések” kihangsúlyozása révén. Ezt, az úgynevezett vizuális naplóírást olyan 
művészeti formának tekintjük, melynek révén a nevelők és a gyermekek is szabadon 
koncentrálhatnak a pandémia és a gazdasági válság átélésére adott válaszok 
dokumentálásának kreatív aspektusaira. A vizuális naplóírás, mint a pedagógiai narráció egy 
formája, eredendően szórakoztató, felfedező jellegű tevékenység, melynek hajtóereje a 
kíváncsiság. Olyan módszer, melynek révén a különféle művészi törekvések több szálon 
kapcsolódó történetekké állhatnak össze. A gyermekkori történések jelenének az öröklött és 
az eljövendő dolgokkal való rétegződése révén a vizuális naplóírás az anyagi világ 
történéseiből merít információt, hónapokon át formálódó, vagy egy múlandó pillanat alatt 
megfogalmazódó történetek megosztása közben. E szemlélet örömmel használ 
történeteket, művészetet, szövegeket és kísérleti pedagógiai folyamatokat, a 
befogadás/beilleszkedés különféle módjainak elősegítésére létrehozott módszer szimultán 
értelmezési formáiként. Projektünk viszont itt kezd zavarossá válni. Mit jelent a befogadás 
különféle módjainak szószólójává válni egy gyarmatosított országban? Miféle befogadásról 
van itt szó? Kinek a jövőjét képzeli lehetségesnek emlékezetünk? És milyen lehetőségek 
nyílnak meg, ha figyelmünket arra irányítjuk, hogyan érkeznek az információk az emlékezet 
felől az alapvető logika és a pedagógiai térbe magunkkal vitt felelősségérzet irányában? 

 

 

SYMPOSIUM 13 
Chair: Nemes Magdolna 

Presentation 33 / 33. Előadás 

Nicoleta Ramona Ciobanu, University of Oradea, Romania 
Karla Barth, University of Oradea, Romania 
 
The Romanian Education System in the Time of Ceaușescu (online; EN)  
 
Over three decades, education in Romania has faced a number of major changes, both in 
terms of content and form. In this article we aim to make a comparison between Romanian 
education during Ceausescu's time and today's education and we will try to answer the 
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questions about the optimal way of organizing education for a quality education. If 
democratic education aims at the more complex development of the human personality, in 
the communist regime, education was aimed at creating and educating the new man, a 
man subject to Marxist-Leninist ideology, the party and the sole leader of the state. It is 
interesting to look back at what one of the most "suffocating" and oppressive political 
regimes under which the Romanian people were, namely communism. Our paper has as 
research method the interview, through which we want to compare the impressions about 
the education of that time, of some retired teachers and the current education, 
represented by teachers in the exercise of their function. The subjects answered a number 
of 5 significant questions, which allowed us to conclude that the current society is divided 
into two categories: those who are still nostalgic thinking about that period and those who 
claim that the communist regime represented a "black period "in the history of Romania. 
With a long tradition and special results in the interwar period, Romanian education 
underwent substantial changes with the establishment of the communist regime in 
Romania. Between 1948 and 1989, three major phases in education can be delimited: 
education taken over by the Soviet model; the return to a relative normality and to some 
Romanian traditions and the restriction of the system and the reintroduction of the 
national-Stalinist ideology in the educational system. The takeover of the Soviet model was 
not a successful move, so starting with the 1950s, the communists decided to return to the 
traditional system, which in the interwar period, had brought Romania international 
recognition. After 1989, education in Romania underwent sufficient changes, so that today, 
we have a European education system, but with a little socialist flavour. 

 
Key words: education, comparison, educational system, communism, traditional education, 
revolution, political changes, socialism, European education system 
 
A román oktatási rendszer Ceaușescu idején  
 
Három évtized leforgása alatt a romániai oktatás számos jelentős tartalmi és formai 
változáson ment keresztül. Írásunkban összehasonlítjuk a Ceaușescu éra-beli valamint a 
jelenlegi oktatási rendszert, és igyekszünk választ adni arra a kérdésre, milyen oktatási 
struktúra szükséges a legjobb minőségű oktatás megvalósításához. Ha a demokratikus 
oktatás célja az emberi személyiség összetettebb fejlődése, a kommunista rendszerben a 
cél egy, magát a Marxista- Leninista ideológiának, a pártnak, és az ország teljhatalmú 
urának alávető, új embertípus létrehozása volt. Érdekes visszatekinteni erre, a Románia 
lakosságát sújtó politikai uralom egyik „legfullasztóbb” és legnyomasztóbb formájára, azaz 
magára a kommunizmusra. Az írásunkhoz felhasznált kutatási módszer az interjú volt, hogy 
az akkori oktatási rendszer impresszióit nyugdíjas pedagógusok beszámolója alapján 
összehasonlíthassuk a jelenlegi oktatási rendszert képviselő, hivatásukat jelenleg is 
gyakorló tanárok, tanítók véleményével. Az interjúalanyok öt fontos kérdésre adott válaszai 
alapján kijelenthetjük, hogy a jelenlegi társadalom két kategóriára bontható: azokra, akik 
az akkori időkre ma is nosztalgiával gondolnak vissza, és azokra, akik szerint a kommunista 
rezsim Románia történelmének „sötét periódusát” jelenti. Régre visszanyúló tradíciói és a 
világháborúk közötti rendhagyó körülmények mellett a romániai oktatási rendszer a 
legalapvetőbb változáson a kommunista hatalom Románában való megszilárdulásakor 
ment keresztül. 1948 és 1989 között három fő oktatási szakaszt különíthetünk el: az 
oktatás szovjet modell alapján való teljes átalakítása, a viszonylagos normalitás és egyes 
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román tradíciók visszatérése, valamint a teljes kontroll és a nemzeti- Sztálinista ideológiák 
oktatási rendszerbe való újbóli bevezetése. A szovjet modell adaptációja nem bizonyult 
sikeres lépésnek, így az ’50-es évektől kezdve a kommunisták igyekeztek visszatérni a 
hagyományos rendszerhez, melynek révén a két háború közötti időszakban Románia 
nemzetközi elismerésre tett szert. 1989-et követően, a romániai oktatásban ismét számos 
változás érvényesült, így napjainkban Európai oktatási rendszerrel rendelkezünk, melyben 
egy halvány szocialista jelleg azért még fellelhető.  

 
Kulcsszavak: oktatás, összehasonlítás, oktatási rendszer, kommunizmus, hagyományos 
oktatás, forradalom, politikai változások, szocializmus, Európai oktatási rendszer 
 

Presentation 34 / 34. Előadás 

Nemes Magdolna, Debrecen University, Hungary 

Teaching English in Kindergartens since 1989 – A North/East Hungarian Case Study 

 (on-site; EN) 

 

This paper focuses on the significance of learning another language at an early age. As part 
of the review of the literature of on the topic, we draw attention to the importance of age in 
learning a language, as well as the basic differences between language learning and 
language acquisition, and foreign language teaching before and after 1989.  

The researched aimed to explore (i) options for young children to learn a foreign language 
outside the family; (ii) how the teaching methods employed in kindergartens have altered 
with the change of the political regime since 1989/1990. To fit the study purpose, a case 
study was conducted using semi-structured interviews (n=8) for data collection with 
kindergarten pedagogues/early childhood educators and language teachers. Data was 
analysed in relation to the interview questions. Based on the information we received from 
the informants, we can say that early English activities were available in 23 
kindergartens/preschools out of the 34 kindergartens/preschools (68%) In some 
kindergartens/preschools children could also take part in early French and German 
activities. We have also realized Findings suggest that the number of those 
kindergartens/preschools which organize playful foreign language activities on a weekly 
basis has been increasing since the 1990s. During the change of the political system 
providing personal criteria (that is finding qualified teachers) was the most difficult task. 
Today, several kindergartens/preschools employ kindergarten pedagogues who are able to 
take part in teaching children in a foreign language as they are competent users of it. 
Findings also indicate that playfulness, using audio-visual devices and a lot of props has 
been highly important since the very beginning in the kindergartens, and pedagogues have 
also been doing their best to use and try different methods in order to develop the foreign 
language competence of children aged 4-7. However, there are several differences too, 
mainly due to the development of technology. In conclusion, it seems to be a tendency that 
the number of kindergartens where children can learn English is on the rise. Also, there are 
some differences between the teaching methods of the 1990s and today (e.g. props, songs) 
and some of them are the results of the recent technology but the basic principles (such as 
playfulness) remained unchanged.  
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Óvodai angol nyelvtanítás 1989 óta – Egy Észak/Kelet-Magyarországi esettanulmány 

Írásunk az idegen nyelvek egészen fiatal korban való tanulásának jelentőségével foglalkozik. 
A témával foglalkozó szakirodalom áttekintése közben külön figyelmet szenteltünk az 
életkor nyelvtanulásban betöltött jelentőségének, a nyelvtanulás és a nyelv elsajátítása 
közötti eltérésnek, valamint az idegen nyelv tanításában 1989 előtt és után megfigyelhető 
különbségeknek is.  

Kutatásunkban igyekeztünk felfedni, (i) a kisgyermekek rendelkezésére álló, családon kívüli 
idegen nyelv-tanulási lehetőségeket, (ii) milyen változásokat eredményezett az 1989/1990-
es rendszerváltás az óvodában alkalmazott tanítási módszerek terén. A tanulmány céljainak 
elérése érdekében egy esettanulmányt alkottunk, melyhez az adatgyűjtés 
óvodapedagógusokkal és nyelvtanárokkal készített félig strukturált interjúk segítségével 
(n=8) történt. Az adatokat az interjúk kérdéseinek tekintetében elemeztük. A válaszadóktól 
kapott információk alapján kijelenthetjük, hogy kora-gyermekkori angol nyelvi 
tevékenységre 34 óvoda/iskola-előkészítő közül 23-ban van lehetőség (68%). Egyes 
óvodák/iskola-előkészítők francia és német nyelvi tevékenységre is lehetőséget biztosítanak. 
A válaszokból kitűnik, hogy a játékos nyelvi tevékenységre heti rendszerességgel lehetőséget 
biztosító óvodák/iskola-előkészítők száma a ’90-es évek óta egyre nő. A rendszerváltás évei 
alatt a legnagyobb nehézséget a személyi feltételeknek való megfelelés (azaz a képesítéssel 
rendelkező tanárok felkutatása) jelentette. Napjainkban számos óvoda alkalmaz saját, 
kompetens nyelvismeretük révén a gyermekek számára idegen nyelvi oktatást biztosítani 
képes pedagógusokat. Az is megállapítást nyert, hogy a játékosság, az audio-vizuális 
eszközök és nagyszámú kellék használata kezdettől fogva igen fontos szerepet játszik az 
óvodákban, a pedagógusok pedig folyamatosan igyekeztek új módszereket kipróbálni és 
alkalmazni a 4 és 7 év közötti gyermekek nyelvi kompetenciájának fejlesztése érdekében. 
Számos különbség is megfigyelhető azonban, főként a technológiai fejlődésnek 
köszönhetően. Összefoglalásképpen, az angol nyelv tanulására lehetőséget biztosító óvodák 
száma egyre növekvő tendenciát mutat. Emellett, bár a ’90-es évek során alkalmazott és a 
mai tanítási módszerek között számos különbség (pl. kellékek, dalok) figyelhető meg, melyek 
egy része a technológia jelenlegi lehetőségeiből ered, az alapelvek (pl. játékosság) 
változatlanok maradtak. 

Kulcsszavak: gyermekkori nyelvtanulás, játékosság, tanítási stratégiák 
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