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Összefoglalás: A kutatás során a Partiumi Keresztény Egyetem Az óvodai és 
elemi oktatás pedagógiája szakos hallgatóinak, a Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata Óvoda- és iskolapedagógia 
szakos hallgatóinak, illetve a Nyíregyházi Egyetem Tanító alapszakos hall-
gatóinak  (N=115) valós térbeli tárgyakról készített fotók alapján kellett kü-
lönböző síkbeli alakzatokat és térbeli formákat azonosítaniuk. A geometriai 
tartalmak asszociációja, összekapcsolása valós tárgyakkal (pl. épületekkel, 
térplasztikákkal, kutakkal stb.), illetve helyzetekkel, lehetőséget nyújt a hall-
gatók geometriai ismereteinek vizsgálatára, feltárására, rávilágít a meglévő 
hiányossága, s a továbbiakban segíthet azok pótlásában.

A kutatásban részt vevő hallgatók különböző intézményeket képviselnek, 
így geometriai ismereteik összehasonlítására is lehetőség nyílik.
Kulcsszavak: Matematikaoktatás, geometriai alakzatok, testek, térbeli megje-
lenítés.

 
Abstract: The aim of the research is to investigate the knowledge of teacher 
training students in the area of associating and building relations between 
geometric content and real life objects (e.g. buildings, sculptures, fountains); 
to provide a means for revealing and studying some components of the stu-
dents’ geometric knowledge and point out any lacuna, as well as facilitate the 
filling in of existing lacunas. 

The participants involved in this research (N=115) had to identify two-
dimensional and three-dimensional shapes on the basis of 12 photos of real 
three-dimensional objects (selection criteria: a multitude of shapes and bod-
ies). I have focused on the accuracy, frequency and variation of terminology 
in students’ answers, as well as on analyzing mistakes. 
Keywords: Mathematics education, geometric shape, plane figure, solid, spa-
tial visualization.

rPartiumi Keresztény Egyetem 
Nagyvárad, Közgazdaságtudo-
mányi Kar
E-mail: edit.debrenti@gmail.
com

rr Nyíregyházi Egyetem, 
Tanítóképző Intézet
E-mail: gorombei.cecilia@
nye.hu

Tanítóképzős hallgatók geometriai 
ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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„Csak az az ismeret érdemes a tudás névre, 
aminek alkalmazásához is értünk.”

 „A tudományban nincsenek nehéz és könnyű dolgok, 
csak megértettek és meg nem értettek vannak.” 
        (öveges józsef)

A geometriaitapasztalat-szerzés, a térbeli megjelenítés, a térbenlátás, valamint a tér-
beli gondolkodás képességének fejlesztése alapvető célkitűzés a matematikatanítás-
ban. A térbeli érzékelés a minket körülvevő világ megértésének képessége. [1]

Az óvodai és elemi oktatásban tanítók kompetenciái között is szerepelnie kell a 
térbeli vizualizációs készségeknek, a térbeli gondolkodásnak, a geometriai alakzatok 
és formák különböző környezetben való felismerésének, illetve annak a képesség-
nek, hogy pontosan és szakszerűen le tudja írni ezeket az alakzatokat, formákat, ezek 
tulajdonságait, használva a megfelelő geometriai kifejezéseket.

jelen kutatás a Partiumi Keresztény Egyetem Az óvodai és elemi oktatás pedagó-
giája szakos hallgatóinak, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihe-
lyezett Tagozata Óvoda- és iskolapedagógia szakos hallgatóinak, illetve a Nyíregy-
házi Egyetem Tanító alapszakos hallgatóinak valós térbeli tárgyakról készített fotók 
alapján kellett különböző síkbeli alakzatokat és térbeli formákat azonosítaniuk. A 
geometriai tartalmak asszociációja, összekapcsolása valós tárgyakkal (pl. épületek-
kel, térplasztikákkal, kutakkal stb.), illetve helyzetekkel, lehetőséget nyújt a hallgatók 
geometriai ismereteinek vizsgálatára, feltárására, rávilágít a meglévő hiányossága, s 
a továbbiakban segíthet azok pótlásában.

A kutatásban részt vevő hallgatók különböző intézményeket képviselnek, ezáltal 
geometriai ismereteik összehasonlítására is lehetőség nyílik.

Geometriai tapasztalatszerzés az óvodában és az alsó tagozaton 

A geometriai gondolkodás fejlődése, illetve az ismeretszerzési folyamat egymásra 
épülő szinteken keresztül zajlik. A Van hiele-elmélet szerint ezek a következők:
1. szint: alakzatok globális megismerése;
2. szint: alakzatok elemzése;
3. szint: lokális logikai rendezés (informális dedukció);

[1] Freudenthal, h. 
(1972): Mathematics as
an Educational Task.
Berlin: Springer.

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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4. szint: törekvés a teljes logikai felépítésre (formális dedukció);
5. szint: axiomatikus felépítés.

Az alsó tagozaton az 1−2. szint megvalósítása reális, a felső tagozaton a 3. 
szint elérése a cél. A 4. és az 5. szint elérése a középiskola, illetve a felsőoktatás 
feladata.

Az alakzatok globális megismerésének szintjén a gyermek a geometriai 
alakzatokat egységes egészként fogja föl, nem különíti el az alkotóelemeket. 
Formájuk alapján felismeri a különböző alakzatokat és megtanulja ezek ne-
vét, valamint biztonsággal használja őket. Nem tudja összehasonlítani a kü-
lönböző alakzatokat, számára a négyzet nem téglalap, a kockában nem ismeri 
fel a téglatestet stb. [2]

A 2. szinten, az alakzatok elemzésének szintjén az alakzatokat részeire 
bontja, majd összerakja. Kapcsolatokat fedez fel az alakzat és a részei között. 
Felismeri a testek lapjait, éleit, csúcsait. Elemzi az alakzatokat konkrét tevé-
kenységek által, melyek során megállapítja és felsorolja azok tulajdonságait. 
A tulajdonságok közötti logikai kapcsolatokat azonban még nem ismeri fel, 
és a definíció igénye sem merül fel benne. [3]

A geometriatapasztalat-szerzés már az óvodában elkezdődik. Romániá-
ban az óvodai program szerint (5242 sz. / 02.10.2006 határozat)[5] részletes 
követelmény: 
− a geometriai formák/alakzatok felismerése; 
− a geometriai formák/alakzatok megnevezése ( kör, háromszög, négyszög);
− a különböző mértani formák építése és ezek síkban való ábrázolása; 
− az egészet részekre (fél, negyed) bontani és a részekből egészet alkotni;

Részletes követelmény továbbá a tér- és síkbeli tájékozódó képesség meg-
alapozása, formálása. Az óvodai alaptanterv előírja, hogy a gyermek legyen 
képes:
− nyitott vagy zárt, szabálytalan vagy szabályos alakzatokat készíteni; 
− megváltoztatni az alakzatok nagyságát, formáját; 
− megállapítani, melyik tárgy van hozzá közelebb vagy távolabb; 
− meghatározni saját helyét adott térben vagy adott tárgyhoz viszonyítva (kí-

vül, belül, a széken, az asztal alatt, társa mellett stb.); 
− helyesen használni a térbeli viszonyokat (fölé, alá, kint, bent, közel, távol, 

közelebb, távolabb, legközelebb, legtávolabb, mellettem, itt, ott stb.) 
− felismerni és megnevezni síkban is a térbeli viszonyokat.

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata

 [2] Pjanic Karmelita−Nesi-
movic Sanela (2015): Tenden-
cies in identifying geometric 
shapes observed in photos of 
real objects- case of students 
of primary education. In: 
Kolar-Begovic Zdenka−Ko-
lar-Super Ruzica−Durdevic 
Babic Ivana (Szerk.): Higher 
goals in mathematics educati-
on. Pp. 228−237. Osijek: josip 
juraj Strossmayer University.

[3] Szilágyiné Szinger Ibolya 
(2013): Testek, síkidomok. In: 
herendiné K. E. (Szerk.): A 
matematika tanítása az alsó 
tagozaton. Budapest: Nem-
zedékek Tudása Tankönyvki-
adó. Pp. 192−218.
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Magyarországon az Óvodai nevelés országos alapprogramja (363/2012. (XII. 17.) 
[4] kormányrendelet) szerint az óvodai élet tevékenységformái között kiemelt fon-
tosságú a külső világ tevékeny megismerése, melynek során a gyermek matematikai 
tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységei-
ben alkalmazza. 

Felismeri:
− a mennyiségi, 
− alaki, 
− nagyságbeli 
− és térbeli viszonyokat, 
− alakul ítélőképessége, 
− fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.

Az alsó tagozaton a geometria alapvető fogalmainak alapozása történik. A geo-
metriai fogalmak fejlődése hosszú folyamat, az első négy évfolyamon nem zárul le. 
A fogalmak kialakítása a cél, ezért a gyerekek életkorának megfelelő cselekvésekből, 
tevékenységekből kell kiindulni, majd az ebből származó tapasztalatok vezetnek el az 
általánosabb összefüggések felismeréséig, megfogalmazásáig.

A Romániában érvényben lévő alaptanterv szerint (3919 sz./20.04.2005 határo-
zat)[5] a IV. osztályos tananyag előírja különböző geometriai ismeretek elsajátítását  
különböző síkbeli alakzatok és térbeli formák 
− azonosítását; 
− felismerését; 
− lerajzolását; 
− osztályozását; 
− elemeinek azonosítását; 
− alapvető tulajdonságok megállapítását modellek, rajzok, illetve a közvetlen kör-

nyezetbeli elemek alapján.
A Magyarországon érvényben lévő Nemzeti alaptantervben (110/2012. [VI. 4.] 

Korm. rendelet)[6] a Fejlesztési feladatok között a Tájékozódás és a Megismerés téma-
körökben jelennek meg az általános elvárások:
− tájékozódás a térben;
− tájékozódás a külső világ tárgyai szerint; 
− a tájékozódást segítő viszonyok megismerése (pl. mellett, alatt, fölött stb.);
− tájékozódás a síkban;

[4] 363/2012. (XII. 
17.) Korm. rendelet 
az Óvodai nevelés 
országos alapprog-
ramjáról, Magyar 
Közlöny 2012/171.

[5] ORDIN nr. 
3919/20. 04. 2005 cu 
privire la aprobarea 
noilor programe 
şcolare pentru clasa a 
IV-a. http://www.edu.
ro/index.php/artic-
les/53 (letöltve 2016. 
01. 07.)

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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− tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); 
− összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés;
− osztályokba sorolás különféle tulajdonságok szerint.

A tanterv Közműveltségi tartalmak című fejezetében, a Geometria témakör is-
meretanyagaként megfogalmazódnak meg. A konkrét tanítandó fogalmak, össze-
függések:

Síkbeli alakzatok:
− háromszög;
− négyzet;
− téglalap; 
− sokszög;
− kör létrehozása, felismerése, jellemzői.

Térbeli alakzatok:
− kocka, 
− téglatest, 
− gömb felismerése, létrehozása, jellemzői.

A Kerettanterv (51/2012. [XII. 21.] EMMI rendelet) [6] a fejlesztés várható ered-
ményeiként a következőket írja elő a 4. évfolyam végén (itt csak a kutatás szempont-
jából releváns előírásokat soroljuk fel):
− háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felis-

merésük, jellemzőik.
− kör fogalmának tapasztalati ismerete;
− a test és a síkidom közötti különbség megértése;
− kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői;
− gömb felismerése.

Az alakzatok elemzése konkrét tevékenységek segítségével történhet:
− megfigyelések, szétválogatások, mérések, rajzolások, hajtogatások, nyírások, ra-

gasztások, 
− modellezések, parkettázások, tükörhasználat

A tanulók a konkrét tevékenységek alatt megfigyelik a következőket:
− a lapok, az élek, az oldalak, a csúcsok számát
− a lapok alakját
− az élek, oldalak hosszúságát
− a lapok, oldalak párhuzamosságát, merőlegességét
− a szimmetria-tulajdonságokat.

[6] 51/2012. (XII. 
21.) EMMI rende-
let 1. melléklete: 
Kerettanterv az 
általános iskola 1-4. 
évfolyamára, http://
kerettanterv.ofi.
hu/01_melleklet_1-4/
index_alt_isk_also.
html (letöltve 2016. 
02. 17.)

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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Az alapos megfigyelések, a tulajdonságok észlelése az ezekre irányított figyelem segítségével, ezek meg-
fogalmazása közösen bőven elegendőek, itt még a definíció igénye nem merül fel a tanulókban, akik még 
nem veszik észre az alakzatok közötti hierarchikus kapcsolatokat.

Az óvodai és elemi oktatásban tanítók kompetenciái között, ahhoz hogy a fenti ismereteket, megfigye-
léseket, konkrét tevékenységeket irányítani tudják, szerepelnie kell a következő képességeknek, készségek-
nek:
− a térbeli vizualizációs készségek;
− a térbeli gondolkodás;
− a geometriai alakzatok és formák különböző környezetben való felismerése;
− az alakzatok, formák pontos, szakszerű leírása a megfelelő geometriai kifejezések használatával.

Ahhoz, hogy egy tanítójelölt az alsó tagozaton a van hiele-elmélet szerint elvárható 1−2. szintet meg-
valósítsa, tőle is elvárható legalább ezen szintek teljesítése.

Kutatás 

A kutatás célja megvizsgálni, hogy tanítóképzős hallgatóink a geometriai tartalmakat hogyan tudják asszo-
ciálni, valós tárgyakkal (pl. épületekkel, térplasztikákkal, kutakkal) összekapcsolni; lehetőséget teremteni a 
hallgatók geometriai ismereteinek vizsgálatára, feltárására rávilágítani azok hiányosságaira és segíteni a to-
vábbiakban azok pótlásában. Feltételezzük, hogy a hallgatók nem ismerik a pontos geometriai kifejezése-
ket, az alakzatok, testek elnevezéseit, nem tudják beazonosítani ezeket, nem ismerik tulajdonságaikat, illet-
ve nem tudják alkalmazni azokat. (A van hiele-elmélet szerint elvárható legalább az 1−2. szint teljesítése.)

Résztvevők

A kutatás résztvevői a Partiumi Keresztény Egyetem Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakos hallga-
tója (41 fő másod- és harmadéves), a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tago-
zatának Óvoda- és iskolapedagógia szakos hallgatója (37 fő) valamint a Nyíregyházi Egyetem Tanító alap-
szakos hallgatója (20 fő). Kontrollcsoportként a Partiumi Keresztény Egyetem Bank és pénzügyek szakos 
hallgatója szerepelt a kutatásban (17 fő). összesen N=41+37+20+17=115 hallgató.

 Módszer

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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A kutatás résztvevőinek − a 98 tanítóképzős hallgatónak, valamint egy 17 fős kontrollcsoportnak  − valós 
térbeli tárgyakról készített fotók alapján kellett különböző síkbeli alakzatokat és térbeli formákat azonosí-
taniuk. A geometriai tartalmak asszociációja, összekapcsolása valós tárgyakkal (pl. épületekkel, térplaszti-
kákkal, kutakkal stb.) lehetőséget nyújt a hallgatók geometriai ismereteinek vizsgálatára, feltárására, rávi-
lágít azok hiányosságaira és segíthet a továbbiakban azok pótlásában. 

A kutatásban részt vevő hallgatók különböző intézményeket képviselnek, ezáltal a geometriai ismere-
teik összehasonlítására is lehetőség nyílik.

A kutatáshoz felhasznált teszt 12 fotót tartalmazott. A fotók kiválasztási kritériumai a következők vol-
tak:
− síkbeli alakzatok és testek sokasága jellemzi;
− „szokatlan” geometriai alakzatok jelenléte a fotókon.

A hallgatók válaszaiban a fogalmak alkalmazásának pontosságát, gyakoriságát, változatosságát figyel-
tük és a hibákat elemeztük.

A kutatáshoz felhasznált teszt

1. ábra. Fotók valós tárgyakról.

     
1. (A) Sebilj kút, Szarajevó                  2. (B) Lakóház                          3. (C) Atomium, Brüsszel
  
     

	   	   	  

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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       4. (D) Utcai lámpa, Eszék                    5. (E) Lakóház                              6. (F) érckoporsó, 
           Múzeum, Berlin

7. (G) Tokyo Big Sight, Tokió        8. (h) Fuji TV building, Tokió         9. (I) Lakóház

  
     
        10. (j) Kút   11. (K) épület, Tokió                        12. (L) Kút
A kutatás eredményei

	   	  
	  

	   	   	  

	   	   	  

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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1. táblázat. A síkbeli alakzatokat a következő arányban ismerték fel jól a hallgatók 

(százalékos eloszlás).

 
A leggyakrabban beazonosított alakzatok a síkban a hatszög, a téglalap, a trapéz, a háromszög, a négy-

zet, a félkör és a kör voltak. Legkevésbé a nyolcszöget és a sokszögeket ismerték fel. A félkör kivételével a 
kontrollcsoport jobban teljesített. Senki nem nevezte meg pontosan a szabályos hatszöget (csak a hatszög 
elnevezést használták), illetve a szabályos nyolcszöget.

Szerettük volna összehasonlítani a különböző csoportok alakzatonkénti teljesítményét, hogy lássuk, 
van-e eltérés a várható értékek között. Mivel kettőnél több, azaz 9 minta várható értékeit kívántuk összeha-
sonlítani (9 különböző síkbeli alakzat volt jelen a tesztben alkalmazott fotókon), az 1. táblázat soronkénti 
értékeire egytényezős varianciaanalízist (Anova-tesztet) alkalmaztunk. h0 hipotézisünk, hogy az adott 
valószínűségi változó várható értéke mindegyik mintacsoportban egyforma. Az Anova-tesztet a 2. táblázat 
tartalmazza:

Alakzat
PKE 

tanítóképző 
(N=41)

BBTE 
tanítóképző 

(N=37)

NYE 
tanítóképző 

(N=20)

PKE 
közgazdász 

(N=17)
Átlagok

Téglalap 59,81 64,09 56,81 76,36 64,27

Négyzet 36,54 61,18 38,63 54,45 47,7

Kör 26,5 36,83 38,33 50 37,92

Félkör 27 59 40 35 40,25

Trapéz 56,75 53,5 55 69 58,56

háromszög 42,75 62 40 56 50,19

hatszög 63 66,5 80 73,5 70,75

Nyolcszög 22,66 10 50 47,33 32,5

Sokszög 21,25 15 6,25 12 13,63

Átlag 39,58 47,56 45,00 52,62 46,2

Szórás 15,71 20,48 18,63 19,08 18,48

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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2. táblázat. A jól felismert síkbeli alakzatok egytényezős varianciaanalízise (alakzatonkénti Anova-teszt).

SUMMARY 

     

  
      
ANOVA

      

Mivel az F-próba számított értéke (F=9,77) nagyobb, mint a táblázatbeli F-kritikusérték (F=2,30), a 
h0 hipotézist elvetjük, és a h1 hipotézist tartjuk meg: a vizsgált valószínűségi változók mintabeli átlagai 
szignifikánsan eltérnek. A kutatás szempontjából ez azt jelenti, hogy a síkbeli alakzatok felismerése szem-
pontjából az F-próba szignifikáns különbséget mutatott ki: vannak bizonyos alakzatok (hatszög, téglalap, 
trapéz, háromszög, négyzet), melyeket a hallgatók szignifikánsan jobban felismernek, mint más alakzatokat 
(pl. kör, félkör, nyolcszöget és a sokszögeket).

     Groups Count Sum Average Variance

Row 1 4 257,7 64,2675 73,9145583

Row 2 4 190,8 47,7 144,694467

Row 3 4 151,6 37,915 92,5663

Row 4 4 161 40,25 184,916667

Row 5 4 234,5 58,5625 50,1822917

Row 6 4 200,5 50,1875 110,807297

Row 7 4 283 70,75 57,0833333

Row 8 4 129,9 32,4975 376,418153

Row 9 4 54,5 13,625 39,0208333

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 9812,205 8 1226,52565 9,77221367 2,905636 2,30531317

Within Groups 3388,8117 27 125,511544

Total 13201,017 35        

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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2. ábra. A jól felismert síkbeli alakzatok csoportonként (százalékos eloszlás).

Szerettük volna összehasonlítani a különböző csoportok egymáshoz viszonyított teljesítményét is, hogy 
lássuk, van-e eltérés a várható értékek között. Mivel kettőnél több, azaz 4 minta várható értékeit kívántuk 
összehasonlítani (4 különböző csoportunk volt), az 1. táblázat oszloponkénti  értékeire egytényezős vari-
anciaanalízist (Anova-tesztet) alkalmaztunk. h0 hipotézisünk, hogy az adott valószínűségi változó várha-
tó értéke mindegyik munkacsoportban egyforma. Az Anova-tesztet a 3. táblázat tartalmazza:

3. táblázat. A jól felismert síkbeli alakzatok egytényezős varianciaanalízise (csoportonkénti Anova-teszt).

SUMMARY

     

Groups Count Sum Average Variance

Column 1 9 356,26 39,584444 277,93378

Column 2 9 428,10 47,566667 472,27245

Column 3 9 405,02 45,002222 390,76344

Column 4 9 473,64 52,626667 409,74205
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ANOVA      

Mivel az F-próba számított értéke (F=0,68) kisebb, mint a táblázatbeli F-kritikusérték (F=2,90), a h0 hipo-
tézist megtartjuk: a vizsgált valószínűségi változók mintabeli átlagai között az F-próba nem tudott szignifikáns 
eltérést kimutatni. A kutatás szempontjából ez azt jelenti, hogy a síkbeli alakzatok felismerése szempontjá-
ból az F-próba szignifikáns különbséget nem mutatott ki a kutatási csoportok között, a kutatás résztvevői-
nek, a 98 tanítóképzős hallgatónak, valamint a 17 fős kontrollcsoportnak közel azonos a teljesítménye.

4. táblázat. A térbeli testeket a hallgatók a következő arányban ismerték fel (százalékos eloszlás).

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between 
Groups 795,329722 3 265,1094 0,683842 0,568482129 2,901114

Within 
Groups 12405,6868 32 387,6771

Total 13201,0167 35        

Alakzat
PKE 

tanítóképző 
(N=41)

BBTE 
tanítóképző 

(N=37)

NYE 
tanítóképző 

(N=20)

PKE 
közgazdász 

(N=17)
Átlagok

Gömb 83 64 66,25 69 70,56
Félgömb 16 25,85 27,5 56 31,34
Kúp 50 65 60 67,5 60,63
henger 53,2 58 69 68,2 62,1
Csonkagúla 29,33 0 8,33 20 14,42
Kocka 39,6 41 27 49,6 39,3
Téglatest 55,2 55,2 56 56,6 55,75
hasáb 14,08 1,35 14 10,5 9,98
Gúla 0 14 0 0 3,5
Poliéder (sok-
lapú test) 0 0 0 0 0

Átlag 34,04 32,44 32,80 39,74 34,76
Szórás 25,61 25,99 26,21 27,36 26,3

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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A leggyakrabban beazonosított formák a térben a gömb, a kúp, a henger, a téglatest és a kocka voltak. 
Legkevésbé a poliédert, a gúlát, a hasábot, a csonkagúlát és a félgömböt ismerték fel. A csonkagúla kivéte-
lével a kontrollcsoport jobban teljesített. 

Senki nem nevezte meg pontosan a szabályos hatoldalú, illetve a szabályos nyolcoldalú hasábot. A po-
liéder (soklapú test) elnevezést senki nem ismerte, használta.

Szerettük volna összehasonlítani a különböző csoportok formánkénti teljesítményét, hogy lássuk, van-
e eltérés a várható értékek között. Mivel kettőnél több, azaz 10 minta várható értékeit kívántuk összeha-
sonlítani (10 különböző térbeli forma volt jelen a tesztben alkalmazott fotókon), a 4. táblázat soronkénti 
értékeire egytényezős varianciaanalízist (Anova-tesztet) alkalmaztunk. h0 hipotézisünk, hogy az adott 
valószínűségi változó várható értéke mindegyik mintacsoportban egyforma. Az Anova-tesztet az 5. táblá-
zat tartalmazza:

5. táblázat. A jól felismert térbeli formák egytényezős varianciaanalízise 
(formánkénti Anova-teszt).

SUMMARY 

    

Alakzat
PKE 

tanítóképző 
(N=41)

BBTE 
tanítóképző 

(N=37)

NYE 
tanítóképző 

(N=20)

PKE 
közgazdász 

(N=17)
Átlagok

Gömb 83 64 66,25 69 70,56
Félgömb 16 25,85 27,5 56 31,34
Kúp 50 65 60 67,5 60,63
henger 53,2 58 69 68,2 62,1
Csonkagúla 29,33 0 8,33 20 14,42
Kocka 39,6 41 27 49,6 39,3
Téglatest 55,2 55,2 56 56,6 55,75
hasáb 14,08 1,35 14 10,5 9,98
Gúla 0 14 0 0 3,5
Poliéder (sok-
lapú test) 0 0 0 0 0

Átlag 34,04 32,44 32,80 39,74 34,76
Szórás 25,61 25,99 26,21 27,36 26,3

Groups Count Sum Average Variance

Row 1 4 282,25 70,5625 72,9322917

Row 2 4 125,35 31,3375 296,105625

Row 3 4 242,5 60,625 59,8958333

Row 4 4 248,4 62,1 60,28

Row 5 4 57,66 14,415 166,1563

Row 6 4 157,2 39,3 86,7866667

Row 7 4 223 55,75 0,46333333

Row 8 4 39,93 9,9825 35,9058917

Row 9 4 14 3,5 49

Row 10 4 0 0 0

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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ANOVA      

Mivel az F-próba számított értéke (F=34,28) nagyobb, mint a táblázatbeli F-kritikusérték (F=2,21), a 
h0 hipotézist elvetjük, és a h1 hipotézist tartjuk meg: a vizsgált valószínűségi változók mintabeli átlagai 
szignifikánsan eltérnek. A kutatás szempontjából ez azt jelenti, hogy a térbeli formák felismerése szem-
pontjából az F-próba szignifikáns különbséget mutatott ki: vannak bizonyos alakzatok (a gömb, a kúp, 
a henger, a téglatest és a kocka), melyeket szignifikánsan jobban felismernek, mint más alakzatokat (pl. a 
poliédert, a gúlát, a hasábot, a csonkagúlát és a félgömböt).

 
3. ábra. A jól felismert térbeli formák csoportonként (százalékos eloszlás).

 

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between 
Groups 25537,97 9 2837,541 34,2895555 2,189623 2,210696983

Within Groups 2482,575 30 82,75257

Total 28020,56 39        
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Szerettük volna összehasonlítani a különböző csoportok egymáshoz viszonyított teljesítményét is, hogy 
lássuk, van-e eltérés a várható értékek között. Mivel kettőnél több, azaz 4 minta várható értékeit kívántuk 
összehasonlítani (4 különböző csoportunk volt),  a 4. táblázat oszloponkénti értékeire egytényezős varian-
ciaanalízist (Anova-tesztet) alkalmaztunk. h0 hipotézisünk, hogy az adott valószínűségi változó várható 
értéke mindegyik munkacsoportban egyforma. Az Anova-tesztet a 6. táblázat tartalmazza:

6. táblázat. A jól felismert térbeli formák egytényezős varianciaanalízise (csoportonkénti Anova-teszt).

SUMMARY     

  
      
ANOVA      

       

Mivel az F-próba számított értéke (F=0,14) kisebb, mint a táblázatbeli F-kritikusérték (F=2,86), a h0 
hipotézist megtartjuk: a vizsgált valószínűségi változók mintabeli átlagai között az F-próba nem tudott 
szignifikáns eltérést kimutatni. A kutatás szempontjából ez azt jelenti, hogy a térbeli formák felismerése 
szempontjából az F-próba szignifikáns különbséget nem mutatott ki a kutatási csoportok között, a kutatás 
résztvevőinek, a 98 tanítóképzős hallgatónak, valamint a 17 fős kontrollcsoportnak közel azonos a telje-
sítménye.

Groups Count Sum Average Variance

Column 1 10 340,41 34,041 729,0047

Column 2 10 324,4 32,44 750,6166

Column 3 10 328,08 32,808 763,6729

Column 4 10 397,4 39,74 831,7538

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 345,10075 3 115,0332 0,1496343 0,929249958 2,8662651

Within Groups 27675,425 36 768,7617 

Total 28020,5246 39        

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between 
Groups 25537,97 9 2837,541 34,2895555 2,189623 2,210696983

Within Groups 2482,575 30 82,75257

Total 28020,56 39        

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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A hallgatók által jól beazonosított síkbeli alakzatokat és térbeli formákat a következő összegző táblázat 
tartalmazza:

7. táblázat. A hallgatók által jól beazonosított síkbeli alakzatok és térbeli formák százalékos eloszlása 
a teljes mintára nézve (N=115).

(A) fotó 2D téglalap 67%, trapéz 52%, nyolcszög 38%, sokszög 23%, négyzet 29%, kör 20%, négyszög 15%

3D hasáb 24%, nyolcoldalú hasáb 17%, félgömb 18%

(B) fotó 2D téglalap 80%, négyzet 63%,  háromszög 42%, kör 37%

3D félgömb 46%, kúp 44%, gömb 17%, gúla 15%

(C) fotó 2D háromszög 56%, téglalap 23%, négyzet 20%

3D gömb 87%, henger 53%, kocka 20%

(D) fotó 2D trapéz 75%, négyzet 38%, háromszög 20%, négyszög 20%

3D henger 67%, csonkagúla 29%

(E) fotó 2D négyzet 77%, hatszög 63%, téglalap 26%, sokszög 16%, nyolcszög 15%

3D poliéder 0%

(F) fotó 2D téglalap 93%, trapéz 73%, négyzet 39%, kör 35%, négyszög 5%

3D téglatest 64%, csonkagúla 17%, hasáb 7%

(G) fotó 2D háromszög 84%, négyzet 54%, téglalap 53%, rombusz 41%, trapéz 34%, paralelogramma 6%

3D téglatest- kocka 55%, csonkagúla 26%

(h) fotó 2D téglalap 88%, négyzet 74%

3D gömb 90%, téglatest 54%, kocka 39%, hasáb 11%

 (I) fotó 2D téglalap 84%, négyzet 66%, kör 37%

3D kúp 75%, henger 71% 

 (j) fotó 2D hatszög 75%, téglalap 51%, félkör 40%, négyzet 35%, sokszög 7%

3D téglatest 49%, hatoldalú hasáb 12%, hasáb 10%

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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Az (A) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel jól: téglalap 67%, trapéz 
52%, nyolcszög 38%, sokszög 23%, négyzet 29%, kör 20%, négyszög 15% míg a testek közül: a hasáb 24%, a 
nyolcoldalú hasáb 17%, a félgömb 18%. A fotón nem látható az alapsokszög minden oldala, de a szimmet-
riának köszönhetően könnyen kikövetkeztethető, hogy nyolcoldalú sokszögünk van, ennek ellenére a hall-
gatóknak csak 38%-a látja ezt. összesen 41% használja, tudja a hasáb kifejezést. hibák síkban: háromszög 
11%, hatszög 8%, félkör 6%, paralelogramma 5%, nyolc- és tízszög 3−3%, ”egyenlő szárú paralelogramma”, 
térben; henger 34%, gömb 21%, kúp 14%, téglatest 9%, kocka 7%, csonkagúla 4%, gúla 2%, csonkakúp 2%.

A (B) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel jól: téglalap 80%, négyzet 
63%,  háromszög 42%, kör 37%, míg a testek közül: félgömb 46%, kúp 44%, gömb 17%, gúla 15%. Görbe 
felületű testek esetén még nagyobb a bizonytalanság úgy a beazonosítást, mint az elnevezéseket illetően. 
(42%-uk a félgömböt hengernek nevezi, de előfordul a csonka félgömb stb. elnevezés is.)

A (C) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: háromszög 
56%, téglalap 23%, négyzet 20%, míg a testek közül: gömb 87%, henger 53%, kocka 20%. A csúcsára állított 
kocka, az Atomium emlékmű, a brüsszeli heysel parkban található. A kilenc gömbből álló építmény acél-
ból készült és a vas tércentrált köbös fémrácsát jeleníti meg 165 milliárdszoros nagyításban. A hallgatók 
közül majdnem mindenki észlelt gömböt (87%), de csak 53% hengert, a csúcsára állított kockát pedig csak 
20% vette észre.

Itt észleltük a legnagyobb bizonytalanságot, ezt a térbeli közismert alkotást síkbeli alakzatnak látták: 
hatszög 22%, rombusz 16%, kör 36%, trapéz 16%, paralelogramma 9%, sokszög 7%, kilencszög. Akadt 
térbeli hibás próbálkozás is:  gúla 8%, téglatest 5%, csonkagúla 5%, kúp 6%, hasáb 2%, 

”
cső”, térbeli hatszög 

(új kifejezések is születtek!).
A (D) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: trapéz 75%, 

négyzet 38%, háromszög 20%, négyszög 20%, míg a testek közül: henger 67% (ez volt a csatorna), cson-
kagúla 29% (a lámpa). Az előforduló hibák síkban: téglalap 29%, paralelogramma 12%, kör 9%, háromszög 
4%, rombusz 4%, félkör 2%, hatszög 2%, térben gúla a csonkagúla helyett 29%, kúp 9%, kocka, 5%, tetraé-
der 6%, hasáb 3%, csonkakúp 4%, paralelepipedon 3%,  téglatest 2%.

Az (E) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: négyzet 77%, 
hatszög 63%, téglalap 26%, sokszög 16%, nyolcszög 15%, míg a testek közül “sokszögű test” 7%. Senki nem 

(K) fotó 2D téglalap 86%, kör 69% , négyzet 54%

3D henger 87%, téglatest 57%, hasáb 10%

(L) fotó 2D nyolcszög 48%, téglalap 41%, kör 35%, sokszög 16%, négyszög 5%

3D gömb 77%, henger 35%, hasáb 3%

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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használta helyesen a soklapú test vagy a poliéder elnevezést. A legnagyobb hibák síkban: paralelogramma 
16%, ötszög 10%, kör 8%, trapéz 5%, rombusz 5%, hétszög 2%, térben: gömb 27%, kocka 17%, henger, 
hasáb 2%. Csak a nyíregyházi hallgatóknak voltak a következő próbálkozásaik: hexaéder 15%, oktaéder 
9%, dodekaéder 5%.

Az F) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: téglalap 93%, 
trapéz 73%, négyzet 39%, kör 35%, négyszög 5%, míg a testek közül: téglatest 64%, csonkagúla 17%, hasáb 
7%. A csonkított testek elnevezése, beazonosítása nagymértékben hiányos. A legnagyobb hibák: síkban 
négyzet 10%, paralelogramma 8%, rombusz 6%, “körlap” 5%, háromszög 4%, térben kocka 9%, nyolcszögű 
test 6%, csonkakúp 5%, gúla 5%.

A G) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: háromszög 
84%, négyzet 54%, téglalap 53%, rombusz 41%, trapéz 34%, paralelogramma 6%, míg a testek közül tég-
latest- kocka 55%, csonkagúla 26%. A testek elnevezése, beazonosítása hiányos, a legnagyobb hibák: para-
lelogramma 15%, kör 11%, hatszög 6%, négyszög 4%, gúla 38%, kúp 17%, kocka 16%, hasáb 11%, henger 
10%, tetraéder 6%, csonkakúp 6%, gömb 3%.

A h) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: téglalap 88%, 
négyzet 74%, míg a testek közül: gömb 90%, téglatest 54%, kocka 39%, hasáb 11%.  A legnagyobb hibák 
síkban: kör 33%, ellipszis 7%, félkör 6%, paralelogramma 6%, háromszög 4%, trapéz 2%, térben henger 
20%, gúla 12%, kúp 4%, ”ovális”, ”tojás”.

Az I) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: téglalap 84%, 
négyzet 66%, kör 37%, míg a testek közül kúp 75%, henger 71%. A legnagyobb hibák: háromszöget lát 36% 
a kúp helyett, trapézt 12%, sokszöget, térben gúlát 14%, hasábot 14%, gömböt 12%, csonkakúpot 12%, 
kockát 10%, “sokoldalú téglatestet”, csonkagúlát, téglatestet.

A j) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: hatszög 75%, 
téglalap 51%, félkör 40%, négyzet 35%, sokszög 7%, míg a testek közül téglatest 49%, hatoldalú hasáb 12%, 
hasáb 10%. A legnagyobb hibák: síkban nyolcszög 12, trapéz 7%, rombusz 6%, ellipszis 6%, háromszög 2%, 
térben kocka 10%, hexaéder 10%,  kúp 5%, gúla 5%, henger 3%, csonkagúla 2%, gömb 2%.

A K) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: téglalap 86%, 
kör 69% , négyzet 54%, míg a testek közül henger 87%, téglatest 57%, hasáb 10%. A legnagyobb hibák: 
síkban félkör 13%, trapéz 12%, nyolcszög 9%, háromszög 6%, paralelogramma 4% térben gömb 8%, cson-
kagúla 6%, kocka 5%, kúp 2% fordul elő.

Az L) fotó esetén a legnagyobb arányban a következő alakzatokat ismerték fel helyesen: nyolcszög 48%, 
téglalap 41%, kör 35%, sokszög 16%, négyszög 5%, míg a testek közül gömb 77%, henger 35%, hasáb 3%. A 
legnagyobb hibák: síkban hatszög 22%, trapéz 16%, négyzet 15%, félkör 12%, hétszög 12%, háromszög 5%, 
rombusz 4%, ötszög 3%, térben félgömb 22%, téglatest 14%, kúp 9%, hasáb 4%, kocka 3%, csonkagúla 2%. 

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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A hallgatók által beazonosított síkbeli alakzatok és térbeli formák esetén előforduló hibákat a következő 
összegző táblázat tartalmazza:

8. táblázat. A hallgatók által beazonosított síkbeli alakzatok és térbeli formák esetén előforduló hibák 
százalékos eloszlása a teljes mintára nézve (N=115).

(A) fotó 2D
háromszög 11%, hatszög 8%, félkör 6%, paralelogramma 5%
nyolc- és tízszög 3-3%, ”egyenlő szárú paralelogramma”

3D henger 34%, gömb 21%, kúp 14%, téglatest 9%, kocka 7%,
csonkagúla 4%, gúla 2%,  csonkakúp 2%

(B) fotó 2D trapéz 5%, félkör 5%, ”ovális alakzat” 3%, paralelogramma,

3D
henger 42%, téglatest 12%, hasáb 12%, kocka 9%,  
csonkagúla 7%, csonkakúp 6%,”csonka félgömb”, gúla, kúp

(C) fotó 2D hatszög 22%, kör 36%, rombusz 16%, trapéz 16%, paralelogramma 9%, sokszög 7%, 
kilencszög

3D gúla 8%, kúp 6%, téglatest 5%, csonkagúla 5%, hasáb 2%, ”cső”, térbeli hatszög

(D) fotó 2D téglalap 29%, paralelogramma 12%, kör 9%, háromszög 4%, rombusz 4%, félkör 2%, 
hatszög 2%,

3D gúla a csonkagúla helyett 29%, kúp 9%, tetraéder 6%, kocka 5%, csonkakúp 4%, hasáb 
3%, paralelepipedon 3%, téglatest 2%

(E) fotó 2D paralelogramma 16%, ötszög 10%, kör 8%, trapéz 5%,  
rombusz 5%, hétszög 2%

3D gömb 27%, kocka 17%, ”sokszögű” test 7% henger, hasáb 2%
Csak NYE: hexaéder 15%, oktaéder 9%, dodekaéder 5%.

(F) fotó 2D négyzet 10%, paralelogramma 8%, rombusz 6%, ”körlap” 5%, háromszög 4%
3D kocka 9%, nyolcszögű test 6%, csonkakúp 5%, gúla 5%.

(G) fotó 2D paralelogramma 15%, kör 11%, hatszög 6%, négyszög 4%,

3D gúla 38%, kúp 17%, kocka 16%, hasáb 11%, henger 10%, tetraéder 6%, csonkakúp 6%, 
gömb 3%, 

(h) fotó 2D kör 33%, ellipszis 7%, félkör 6%, paralelogramma 6%, háromszög 4%, trapéz 2%,

3D henger 20%, gúla 12%, kúp 4%, ”ovális”, ”tojás”
(I) fotó 2D háromszög  36%, trapéz 12%, sokszög,

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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A PKE-s tanítóképzős hallgatók (N=41) átlagosan 41,46 fogalmat neveztek meg, összesen 1700 geo-
metriai fogalmat soroltak fel. A következő táblázatban láthatjuk ezt:

9. táblázat. A PKE tanítóképzős hallgatók által beazonosított síkbeli alakzatok és térbeli formák esetén 
előforduló jó válaszok és hibák eloszlása.

összességében 78%-ban helyesen nevezték meg a síkbeli alakzatokat és térbeli formákat, míg 22%-ban 
hibásan. 60%-ban síkbeli alakzatokat azonosítottak be, míg 40%-ban testeket.

A síkbeli fogalmak esetében 17%-os a hibák aránya, míg a térbli testek esetében ez az arány 27%. 

Következtetések

A leggyakrabban beazonosított alakzatok a síkban a hatszög, a téglalap, a trapéz, a háromszög, a négyzet, 
a félkör és a kör voltak. Legkevésbé a nyolcszöget és a sokszögeket ismerték fel. A félkör kivételével a 
kontrollcsoport jobban teljesített. Senki nem nevezte meg pontosan a szabályos hatszöget (csak a hatszög 
elnevezést használták), illetve a szabályos nyolcszöget.

j)fotó 2D nyolcszög 12%, trapéz 7%, rombusz 6%, ellipszis 6%,
háromszög 2%

3D kocka 10%, hexaéder 10%,  kúp 5%, gúla 5%, henger 3%,
csonkagúla 2%, gömb 2%

K)fotó 2D félkör 13%, trapéz 12%, nyolcszög 9%, 
háromszög 6%, paralelogramma 4%

3D gömb 8%, csonkagúla 6%, kocka 5%, kúp 2%

L)fotó 2D hatszög 22%, trapéz 16%, négyzet 15%, félkör 12%, hétszög 12%, háromszög 5%, rom-
busz 4%, ötszög 3%

3D félgömb 22%, téglatest 14%, kúp 9%, hasáb 4%, kocka 3%,
csonkagúla 2%

Összesen Jó Hibás 2D 3D
1700 1328 372 1023 677

Átlag 41,46 32,39 8,8 24,95 16,46
Min 8 4 1 6 0
Max 74 56 25 43 35

                  Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
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A síkbeli alakzatok felismerése szempontjából az F-próba szignifikáns különbséget mutat, vannak bi-
zonyos alakzatok (hatszög, téglalap, trapéz, háromszög, négyzet), amelyeket szignifikánsan jobban felismer-
nek, mint más alakzatokat (pl. kör, félkör, nyolcszög és sokszögek).

A síkbeli alakzatok felismerése szempontjából az F-próba szignifikáns különbséget nem mutatott ki a 
kutatási csoportok teljesítménye között, a kutatás résztvevőinek, a 98 tanítóképzős hallgatónak, valamint a 
17 fős kontrollcsoportnak közel azonos a teljesítménye.

A leggyakrabban beazonosított formák a térben a gömb, a kúp, a henger, a téglatest és a kocka voltak. 
Legkevésbé a poliédert, a gúlát, a hasábot, a csonkagúlát és a félgömböt ismerték fel. A csonkagúla kivéte-
lével a kontrollcsoport jobban teljesített. 

Senki nem nevezte meg pontosan a szabályos hatoldalú, illetve a szabályos nyolcoldalú hasábot. A po-
liéder (soklapú test) elnevezést senki nem ismerte, használta.

A térbeli formák felismerése szempontjából az F-próba szignifikáns különbséget mutatott ki: vannak 
bizonyos alakzatok (a gömb, a kúp, a henger, a téglatest és a kocka), amelyeket szignifikánsan jobban felis-
mernek, mint más alakzatokat (pl. a poliédert, a gúlát, a hasábot, a csonkagúlát és a félgömböt).

A térbeli formák felismerése szempontjából az F-próba szignifikáns különbséget nem mutatott ki a 
kutatási csoportok között, a kutatás résztvevőinek, a 98 tanítóképzős hallgatónak, valamint a 17 fős kont-
rollcsoportnak közel azonos a teljesítménye.

összegzés

Az a feltételezés, hogy a hallgatóknak 4−5 év geometriatanulás kihagyása után nem jutnak eszükbe a ge-
ometriai kifejezések, az alakzatok, testek elnevezései, beigazolódott. A síkban több alakzatot felismernek, 
mint térben. A legkönnyebben beazonosított formák a síkban a kör, a négyzet, a téglalap és a háromszög 
voltak, míg a térben a gömb, a kocka és a téglatest.

A csonkított testeket tudják legkevésbé megnevezni, különböző analógiákon alapuló próbálkozásokkal 
találkoztunk a megnevezéseket illetőleg.

A hallgatók számára nehézséget okozott a nem szokványos pozícióban lévő alakzatok, testek felismeré-
se (a C. fotón a csúcsára állított kocka, illetve a csonka gúla lefelé fordítva a D és a G fotókon).

A képzés matematikai kurzusai keretében, illetve a geometria tanításának módszertanát tanulmányoz-
va pótolnunk kell a hiányozó ismereteket az alakzatok elemzésének szintjén, minél több konkrét tevékeny-
ség segítségével. Ahhoz, hogy egy tanítójelölt az alsó tagozaton majd a van hiele-elmélet szerint elvárható 
1−2. szintet megvalósítsa, tőle is elvárható legalább ezen szintek teljesítése.

 

Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgálata
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Összefoglalás: A tanulmány egy kvalitatív kutatás eredményeit mutatja be, 
mely kutatás egy korábbi tanulmány kiegészítéseként és alátámasztásáként 
jött létre. Korábban  egy kutatás révén megvizsgáltam a Bihar (Románia) me-
gyei vállalatok társadalmifelelősség-vállalását egy három részből álló kérdőív 
segítségével, ahol az első részben a vállalatok társadalmi programok iránti 
elkötelezettségét kutattam, a második részben a vezetők CSR-al szembeni 
attitűdjére voltam kiváncsi, a harmadik részben pedig a vállalati és demog-
ráfiai kérdések révén összefüggéseket kerestem az előző két résszel. A kuta-
tás feldolgozásakor arra jöttem rá, hogy a megkérdezett vállalatok nagyon 
pozitívan nyilatkoztak, egy ötpontos Likert-skálán a vizsgált  attitűdök nagy 
többsége 4 és 5 szintet ért el.  jelen tanulmány ezen pozitív hozzáállás bi-
zonyításaként/ cáfolásaként készült. Mélyinterjúkat készítettünk  kis-,  köze-
pes- és  nagyvállalatok vezetőivel. Korábbi irodalmakban nem lelhető fel  ez 
a hármas szint összehasonlítása. Az eredmények azt mutatják, hogy  a kultu-
rális beágyazottság hiánya meghatározza a különböző társadalmi programok 
iránti elkötelezettség hiányát  a vállalatoknál.  A kis-  és közepes vállalatoknál 
csak a tulajdonos/menedzser személyes értékrendje, meggyőződése határoz-
za meg az allokált pénzmennyiséget. Nagyvállalatok esetében a hazai válla-
latok a külföldi anyavállalat előírásainak megfelelően cselekszenek, de csak a 
társadalmi elvárások mértékétől függően.  A KKV-k esetében az alkalmazott 
programok a belső érintettek (munkavállalók) felé, kisebb arányban kifelé 
(társadalom , kultúra, környezet) irányulnak. A nagyvállalatoknál mindkét 
irányú társadalmi programban való részvétel megtalálható, de kevesebb eset-
ben stratégiai, proaktív, nyerességarányos módon. 
Kulcsszavak: Nagyvállalatok, KKV-k, társadalmi felelősségvállalás, érdekhor-
dozók.
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Abstract: The study presents the results of a qualitative research, this research is to 
complement and support an earlier study was established. Previously studied by a 
research corporate social responsibility in Bihor (Romania) County companies a 
questionnaire consisting of three parts in the first part, I researched the company's 
commitment to social programs towards the, in the second part I was curious to-
wards the attitudes of managers about CSR, in the third part I focused on the cor-
porate demographic issues and relationships and through this I tried to link the 
previous two parts. Through the process of the research, I found that the companies 
surveyed are very positive about a five-point Likert scale to test attitudes of the vast 
majority achieved level 4 and 5. In a positive attitude as proof / disaproove made 
from this study. In-depth interviews with leaders made in small, medium and large 
companies. In earlier empirical studies can not be found these three stage compari-
son. The results show that the lack of cultural embeddedness determines a lack of 
commitment to various social programs in companies. In small and medium  enter-
prises, only the owner / manager of personal values, belief determines the amount 
of money allocated. The big companies are acting in accordance with the foreign 
parent company with the requirements of domestic companies, but only depend-
ing on the degree of social expectations. In the case of SME`s used in most cases, 
the programs oriented towards the internal stakeholder (workers) were less likely 
to outside, society, culture, environment. In the large enterprises in both directions 
of social participation as in the program can be found, but fewer cases of strategic, 
proactive, profit proportionate manner.
Keywords: Large companies, SME`s, CSR, stakeholder.

A KKV-k és nagyvállalatok felelőssége közötti különbség

Mivel a nagy- és a kisvállalatok különböznek természetüktől fogva egymástól, [1] 
CSR tevékenységük tartalma, természete és mertéke  is különböző. [2] Ahhoz, hogy 
megértsük, a KKV-k felelőssége hogyan tér el a nagyvállalatok felelősségétől, fontos 
ismerni a következő általánosításokat a KKV-k felelősségvállalásáról: a nagyvállala-
tokkal ellentétben a KKV-nál hiányzik a CSR-irányelvek írásba foglalása; a személyes 
motiváció fontosabb a PR- vagy marketing-megközelítéseknél; a CSR-tevékenységek 
megvalósításával elsősorban a tulajdonos foglalkozik, hiszen a KKV-k esetében a 

[1] Spence, L. j.−
Lozano, j. F. (2000): 
Communicating 
about ethics with 
small firms: experi-
ences from the UK 
and Spain. Journal of 
Business Ethics. 27. 
43−53. http://dx.doi.
org/10.1023/A:
1006417425446

[2] Delchet-Cochet, 
K.−Vo, L.-C. (2012): 
Impact of CSR Tools 
on SMEs: The Case of 
Global Performance 
in France. Internatio-
nal Business Research. 
Vol. 5. No. 7. 
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tulajdonos és a menedzser személye a legtöbb esetben azonos, míg a nagy-
vállalatok esetében elválik egymástól, sőt, kutatások bizonyítják, hogy egy 
nagyvállalat esetében, a menedzser túlzott hatalma, negatív hatással van az 
adott vállalat CSR tevékenységére; [3] a helyi közösségekhez való tartozás 
nagyban befolyásolja a cég társadalmilag felelős magatartását; az informális 
kapcsolatok fontossága a vállalatot sikerességében befolyásolja; az alkalma-
zottak KKV-ban játszott kiemelkedő szerepe miatt ezek a vállalatok sokkal 
elkötelezettebbek lehetnek az alkalmazottak és azok családja iránt; a KKV-k 
CSR-megközelítését nagyban befolyásolja az, hogy melyik iparágban tevé-
kenykednek. [4] Ezenfelül a KKV-k esetében szorosabb a kapcsolat a helyi 
hatóságokkal, a vezetői problémák egyediek, akár olyanok is lehetnek, ame-
lyek nem jelennek meg egy nagyvállalat, így ezek is befolyással vannak arra, 
hogy más a CSR-gyakorlatuk. [5] A KKV-k információkhoz való hozzáférése 
a nagyvállalathoz képest korlátozott, [6] a legtöbb esetben nincs elegendő ka-
pacitásuk arra, hogy a fenntartható fejlődés témájában adatokat gyűjtsenek, 
illetve analizáljanak. [7]

Az egyik nehézség, amivel a KKV-k szembenéznek az, hogy az eszközök, 
útmutatók és standardok a CSR területén leginkább a nagyvállalatok igényei-
nek és tulajdonságainak megfelelően vannak kialakítva, a KKV-k számára 
egyelőre nincsenek ilyenek elkészítve, annak ellenére, hogy mutatnak hajlan-
dóságot a felhasználásukra, hogy adaptálják, hatékonyan implementálják és 
jelentsék is CSR-politikájukat, fejlődésüket és teljesítményüket. [6] 

Más akadémikusok úgy vélik, hogy a KKV-k és a nagyvállalatok abban is 
különböznek, hogy a nagyvállalatok nagyobb eséllyel alkalmazzák a CSR-t 
PR-gyakorlat részeként vagy azért, hogy magukat reklámozzák vele, míg a 
KKV-k sokkal inkább mentesek az érdektől. [8]

A kvalitatív kutatási módszerek e témában való korlátozottsága miatt, an-
nak érdekében, hogy leteszteljem az eddig KKV-k körében végzett kutatások 
eredményeit a Bihar megyei kis- és középvállalkozások estében, primer kuta-
tásomban kvalitatív kutatási eszközöket alkalmaztam. 

Ez a minőségi kutatás segítségül szolgál a gondolkodási sémák megér-
tésében, a miértekre keresi a választ. Azért erre a módszerre esett a válasz-
tás, mert ez volt a legmegfelelőbb arra, hogy a válaszadók gondolkodásának, 
véleményalkotási folyamatának, attitűdjének megismerését támogassa. Ké-
szítettem egy kérdőíves felmérést annak érdekében, hogy a romániai Bihar 

[3] jiraporn, P.−Chintrakarn, 
P. (2013): how do powerful 
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empirical note. Economics 
Letters. 119. 344–347.
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Research. Vol. 6. No. 5. 
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L.-C. (2012): Impact of CSR 
Tools on SMEs: The Case 
of Global Performance in 
France. International Business 
Research. Vol. 5. No. 7. 

[6] Kechiche, A.−Soparnot 
R. (2012): CSR within SMEs: 
Literature Review. Internati-
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67(3). 257−273.
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241−256.
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megyében működő kkv-k szintjén történő felelősségvállalást és attitűdöt megismerjük és leírhassuk. En-
nek érdekében a válaszadókat bizonyos kritérium szerint választottam ki, mely szerint a kitöltők olyan 
vállalkozók, vezetők kell legyenek Bihar megye területén, akiknek jelenleg is működő kkv-jük van (250 
alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, kevesebb, mint 50 millió euró a forgalma, illetve mérlegfőösszege 
kevesebb, mint 43 millió euró). Mivel a kényszervállalatok és a nem működő vállalatok száma pontosan 
nem ismert, nem tudjuk, hogy összesen hány kkv működik, illetve felelne meg a kritériumoknak. Végül  
több mint 500-as merítésből került ki az 50 vállalatból álló végleges lista.

A kérdőív esetében a válaszadóknak egy  5 pontos Likert-skálán kellett megjelölniük az általuk helyt-
állónak vélt választ. A Likert-skála öt válaszkategóriával rendelkező skála, ahol az állítások mellett a kitöl-
tőknek az „egyáltalán nem ért egyet” (1) és a „teljesen egyetért” (5) közti tartományból kellett kiválasztani 
a válaszukat. 

Emellett egy mélyinterjú-sorozat is készült, amely egy irányított, szabad beszélgetés alkalmával igyeke-
zett feltárni a vezetők attitűdjét. A beszélgetésről a résztvevők jóváhagyásával hangfelvétel készült, amely 
utólagos visszahallgatással szintén kiértékelésre került.

A kutásban külön részben kérdeztünk rá a kitöltők jellemzőire. Ezek alapján a kitöltőkre a következő 
demográfiai sajátosságok, adatok jellemzőek. A kitöltők többsége (62%-a) férfi, ami nem meglepő, tekint-
ve, hogy összességében is sokkal több férfi dolgozik vezető pozicióban, mint nő. A válaszadók lakhely 
szerinti elosztása egyértelműen a város felé tolódik el, (88 %), ami szintén nem meglepő, hiszen Bihar me-
gyében a vállalatok Nagyváradra, illetve az egyéb kisebb és nagyobb városokba öszpontosulnak. A legma-
gasabb iskolai végzettség szerinti eloszlás a következő: a válaszadók közül 43 fő felsőfokú, 7 fő középfokú, 
1 fő pedig alapfokú képesítéssel rendelkezik. 

Egy másik a kérdőívben megjelent kérdés, mely a menedzserek/vezetők tevékenységét befolyásolhatja, 
a külföldi tanulmányi és/vagy munkatapasztalat. A megkérdezettek számát tekintve egyenlő arányban vol-
tak azok, akik nem tartózkodtak ilyen célból az országon kivül, illetve azok, akik igen (50%−50%).

Válaszadóink születési dátumát tekintve 56% született 1980 előtt, míg 44% azt követően. Ez abból a 
szempontból lehet érdekes, hogy az 1980 előtt született generáció a kommunizmus rendszere alatt nőtt 
fel, végezte tanulmányait, míg a “fiatal” generáció már a rendszerváltás után fejezte be az általános iskolát, 
és ezt követően további ismereteit is az új rendszerben szerezte. E szerint a felosztás szerint újraszámolva 
elmondható, hogy míg az 1980 előtt született vállalkozók közül 64% nem tanult vagy dolgozott külföldön, 
csak a maradék 36%, az 1980 után született vállalkozók esetében megváltozik ez az arány (68% tanult és/
vagy dolgozott külföldön, és csak 32% nem). 

A cégek adataira vonatkozó kérdéseket is tartalmazott a kérdőív, melyből a következő adatokat tudtuk 
összesíteni: a kitöltő vezetők cégeinek túlnyomó része, 75,5% (37), hazai tulajdonban van, és 12 vállalat 
tartozik nemzetközi vállalatcsoporthoz.
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Ugyanilyen nagy többségben vannak a kft-k (SRL) is a kitöltők között. Ez azért lehet érdekes, mert, 
bár alacsony a minta, a kft-k többsége mégis reprezentatív, úgy belföldi, mint EU-s viszonylatban ezek a 
társaságok vannak többségben, arányuk meghaladja a 90%-ot. A megkérdezett vállalatok között 35 kft., 6 
rt. és 8 egyéni vállalkozás van. A megkérdezett kkv-k több mint fele kizárólag a hazai piacon értékesíti ter-
mékeit, szolgáltatásait, de több, mint 40%-nak van export-tevékenysége, amiből arra következtethetünk, 
hogy minőségi szempontból jó, versenyképes termékekkel rendelkeznek, olyanokkal, amelyek a külföldi 
piacon is megállják a helyüket.

A kérdőív első felének kérdései arra vonatkoznak, hogy a vállalatvezetők milyen intézkedéseket vezet-
tek be saját cégeiknél, miben és mennyire valósul meg náluk a CSR gyakorlatilag. A kitöltők 70%-a felelte 
azt, hogy a vállalati döntéshozásban teljes mértékben, vagy inkább figyelembe veszi az érintettjeit (például 
a helyi lakosokat, fogyasztókat stb.). A megkérdezettek számára fontos a kommunikáció, hiszen senki sem 
akadt, aki nem értett volna egyet az érintettek (helyi lakosok, fogyaszók, vevők, hatóságok, beszállítók) 
tájékoztatása, illetve a megfelelő kommunikáció fontosságával az őket érintő kérdésekről (szórás felfedez-
hető, 5 pont 40%, 4 pont 34%, 3 pont 26 %).

Megkérdeztük azt is, hogy mennyire igyekszik, mennyire prioritás, a vállalat fenntartani az egyensúlyt 
a munka és a magánélet között (rugalmas munkaidő, részmunkaidő, otthonról végzett munka lehetősége). 
Mindez a megkérdezettek kicsivel több mint felénél (56%) valósul meg.

Az esélyegyenlőség szempontjából fontos, hogy egy vállalat egyenlő lehetőséget és esélyt biztosítson az 
alkalmazásban és az előléptetésben egyaránt. A megkérdezett vállalatok 64%-ának esetében ez többé- ke-
vésbé meg is valósul. Pozitív meglepetésként szolgál, hogy a válaszadók ilyen magas arányban választották 
a 4-es vagy az 5-ös lehetőséget. Ebből is látszik, hogy változik az emberek, a vállalatvezetők felfogása.

A vállalatok saját bevallásuk szerint odafigyelnek a környezetszennyezés ellenőrzésére, a káros termé-
szeti hatások csökkentésére (például hulladékok mennyiségének mérséklése, szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, környezetet kevésbé károsító eljárások bevezetése és alkalmazása), 78%-uk válaszolt. Va-
lószínű azonban, hogy ez nagyon ritkán lépi túl jelentős mértékben.

A következő kérdésre adott válaszok alapján, 58% válaszolta azt, hogy teljes mértékben, vagy inkább 
igaz rájuk, hogy az alkalmazottak fizikai és lelki biztonsága érdekében tett lépéseket is tesznek a kötelező 
eljárásokon túl (balesetmegelőzés, egészségvédelem, sportolási lehetőségek, csapatépítő trainingek, illetve 
kikapcsolódási lehetőségek, tréningek). 

Arra a kérdésre, hogy a vállalat biztosít-e különféle lehetőségeket a helyi közösség számára, mint példá-
ul szakmai gyakorlatot középiskolásoknak és egyetemistáknak, tanfolyamokat, vagy képzési és munkálta-
tási lehetőségeket a hátrányos helyzetűeknek, nagyon sokféle választ kaptunk. ha szigorúan arra hagyatko-
zunk, hogy ez egy eldöntendő kérdés, a 28% semleges válasz szintén a nem-ek közé kellene essen, 60%-ra 
növelve azoknak a többségét. Szintén a közösségi érzés erősségét igazolja az arra adott válaszok sokasága, 
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hogy a vállalkozás milyen mértékben igyekszik együttdolgozni a helyi beszállítókkal, 
a helyi közösség támogatása érdekében. Itt ismét 62%-ra emelkedett a válaszadók 
száma.

Az egyik legpozitívabb visszhangja annak a kérdésnek volt, amely arra kérdez 
rá, hogy milyen az igazságértéke annak az állításnak, hogy a vállalatuk belső poli-
tikájának megfelelően igyekeznek tisztességes és őszinte álláspontra helyezkedni a 
szerződött partnerekkel és fogyasztókkal szemben (fogyasztóvédelmi előírások, kor-
rekt beszerzési politika, korrekt és pontos információs szolgáltatás, illetve átlátható 
jótállási feltételek). A válaszadók 96%-a helyezkedik el a pozitív válaszoldalon. Ez 
mindenképpen dícséretes abból kiindulva, hogy tanulmányában Lepoutre & heene 
(2006) [7] ezt az attitűdöt a felelős vállalakozó megkülönböztető tulajdonságai közé 
sorolta.

Arra a kérdésre, hogy a vállalat anyagi és nem anyagi erőforrásaival támogatja-
e rendszeresen a helyi közösségeket és azok rendezvényeit, a rászorultakat adomá-
nyozás, szponzorizáció, tudományos kutatások, óvodák, iskolák támogatásával stb. 
elég vegyes, de inkább pozitív válaszok érkeztek. Annak egyik magyarázata, hogy 
a válaszadók kevesebb mint jelölte a 4-es és 5-ös válaszokat (48%), az lehet, hogy a 
KKV-k számára nem minden esetben áll rendelkezésre az a mennyiségű erőforrás, 
amelynek segítségével kézzel foghatóan támogatni tudják a fent említett érintetti kö-
röket, ahogy azt Kechicke & Soparnot(2012) [6] is említi, amikor azt mondja, hogy a 
vállalatok mérete befolyásolja az erőforrásokhoz való hozzájutás lehetőségét.

Az alkalmazottakat illetően viszont ismét a többség, nem kevesebb mint 82% je-
lölte úgy, hogy teljes mértékben vagy inkább biztosít megfelelő körülményeket szá-
mukra, (étkezési lehetőségek, kényelmes bútorok és up-to-date munkaeszközök). A 
megkérdezett KKV-k több, mint fele (52%) gondolja azt, hogy eleget tesz vagy inkább 
eleget tesz annak a kívánalomnak, hogy a vállalaton belül adottak legyenek a karri-
ertervezés feltételei (pl. tanulmányok, továbbképzések szervezése és támogatása, ta-
nulmányi szabadság biztosíttása anyagi fedezettel). Ezeket a vállalkozókat Lepoutre 
& heene (2006) [7] szintén a felelős vállalkozók közé sorolná.

A vállalatok nagy többsége semlegesen válaszolt arra a kérdésre, hogy bátorítja-e 
az alkalmazottait arra, hogy részt vegyenek a helyi közösségi tevékenységekben (vál-
lalati jóváhagyás és támogatás révén). Mivel a semleges 3-as válasz ebben az esetben 
azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem támogatják alkalmazottaik önkéntes tevékenysé-
geit, azt is feltételezhetjük, hogy azzal együtt 66% kerül a negatív oldalra.  Kechicke 
& Soparnot (2012) [6] szerint a vállalatnak, akárcsak a többi erőforrásra, a humáne-
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rőforrásra is nagy szüksége van, melyet kevésbé képes pótolni abban az esetben, ha a dolgozói különböző 
közösségi tevékenységekben vesznek részt önkéntes/vállalati támogatási alapon. Nem elhanyagolható rész-
let az sem, hogy magának az önkénteskedésnek hazánkban nincs kultúrája, így az alkalmazottak kevésbé 
elkötelezettek, valamint a társadalmi elvárás is csekély iránta.

A válaszadók 74%-a értett egyet azzal, hogy vállalatuk motivációs eszközöket alkalmaz a hosszú távú 
siker és az alkalmazotti lojalitás elérése céljából (értjük ez alatt a dicséretet, prémiumot, béren kívüli, más 
kiegészítő juttatásokat, mint például az étkezés, az utazás vagy a sportolási lehetőségek). hasonló válasz 
viszhangzik a készített interjúk között is: egyes vezetőknek sokat jelent, hogy megdicsérheti, jutalmazhatja 
alkalmazottját. Az egyik interjúalany sokszor hangsúlyozza alkalmazottai körében, hogy 

”
A cég a mun-

kások nélkül nem tartana sehol. Az ő segítségükkel van lehetőségük jelen lenni, terjeszkedni, fejleszteni a 
gépeket...”, ezzel is megerősítve őket abban, hogy fontosak és a cégnél megbecsülik őket.

Az első szakasz utolsó kérdéseként arra kérdeztünk rá, mennyire bánnak takarékosan a felhasznált 
nyersanyagokkal, eszközökkel, (energia, víz, papír, irodai szerek). A kérdésre 78%-uk adott pozitív választ, 
ám annak ellenére, hogy ez tényleg egy CSR-eszköz, leginkább az erőforrások hiánya, szűkössége lehet a 
pozitív viselkedés hátterében. Ennek ellenére a kkv-k esetében meglehet, hogy közrejátszik egy mélyebb 
meggyőződés is: elköteleződés a társadalom és a környezet iránt.

A kérdőív második része elvonatkoztat a saját vállalattól, ehelyett kifejezetten a vállalatvezető vélemé-
nyére kérdez rá azzal kapcsolatban, hogy milyennek látja a felelős vállalkozót. Míg mi az előzőekben arra 
következtettünk, hogy az egyes intézkedések hiánya hátterében az erőforráshiány áll, a vállalatvezetők nem 
olyan biztosak ebben. A kérdés úgy szólt, van-e a vállalatoknak elegendő pénze és tehetsége ahhoz, hogy 
társadalmi programokat indítsanak. A válaszadók 44%-a nem tudta eldönteni, a maradék fele-fele, 28%-
28%-ban oszlott meg az igen és nem között.

Arról, hogy társadalmi programjaik − amennyiben lennének − jobb színben tüntetik-e fel az adott 
vállalatot a különböző médiákban, javul-e tőlük az üzleti imázs, a vállalkozók sokkal inkább egyetértettek. 
Az egyetért és a többnyire egyetért válaszokat a résztvevők 62%-a választotta, (csupán 10%-uk) állította az 
ellenkezőjét. Ezeknek a válaszadóknak igaza lehet, hiszen több kutatás is igazolta már a CSR-tevékenysé-
gek közösségiimázs-építő jellegét.

 A következő kérdésből az derült ki, hogy a vállalatok nem igazán tudják, függenek-e a társadalomtól 
vagy sem, illetve, függjenek-e annyira, hogy meg akarják változtatni azt. Ebből talán az szűrhető le, hogy 
nem tudatosul bennük, hogy mennyire fontosak számukra az egyes stakeholder-csoportok. Ezzel szemben 
nem érzik jogosnak a társadalom felől érkező esetleges nyomásokat. Arra a kérdésre, hogy egyetértenek-e 
azzal, hogy a társadalom csak akkor várhatja el a szociális érzékenységet, ha az egyértelműen megegyezik 
a vállalat alapvető érdekével, ami a profitabilitás, a válaszadók 38%-a hajlott arra, hogy egyetért, 30% pedig 
arra, hogy nem ért egyett. A maradék 32% semleges maradt a válaszadás során.

A  nagyvállalatok és a KKV-k vezetőinek attitűdbeli hasonlósága és különbözősége ...
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A megkérdezettek nagy része egyetértett azzal, hogy a felelős vállalat termelési/szolgáltatási eljárásai 
révén csökkenti a káros környezeti hatásokat. Mindemellett azt nem tudták kijelenteni, hogy a vállalati 
vezetőkből hiányzik a megfelelő rálátás, képesség és türelem, hogy a társadalmi problémákat megoldják. A 
megkérdezettek 38%-a nem foglalt állást a kérdésben, míg közel hasonló számban (32% és 30%) válaszol-
tak pozitívan, illetve negatívan.

A kérdőív tanulsága szerint a vezetők nem érzik hátránynak, ha a vállalat pénzt költ társadalmi problé-
mák kezelésére és a helyi közösségek támogatására, nem gondolják úgy, hogy ez csak növeli a költségeket 
vagy gátolja az üzleti sikert, hiszen 60% válaszolt így a megkérdezettek közül. jenkins (2006) kutatásai 
szerint a CSR-t alkalmazó vállalatoknak jobb lett a piaci pozíciójuk, több üzletet kötöttek, emellett költség-
megtakarításnak és nagyobb hatékonyságnak is örvendhettek.

ha a társadalom elvárja, hogy segítséget nyújtsanak a társadalmi problémák megoldásában, a kormá-
nyoknak adókedvezményeket és/vagy támogatásokat kellene nyújtaniuk az ezen területen tevékenykedő 
vállalatoknak. Legalábbis ezt fejezte ki a megkérdezettek 76%-a, és senki nem jelölte azt, hogy nem ért 
egyet ezzel a véleménnyel. A kormányok felől érzett nyomást szintén nehezen viselik a megkérdezett kis- 
és középvállalkozók. 52%-uk mondta azt, hogy egyetért vagy részben egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a 
kormányoknak csupán be kellene tartatniuk a törvényeket, nem elvárva azt, hogy a vállalatok ezek mögé 
bújva megoldják a társadalom problémáit.

Szintén megosztotta őkett az a kérdés, hogy csak az általuk okozott környezeti és társadalmi problé-
mákat kell-e megoldaniuk. 26%-uk gondolta úgy, hogy részben elég, ha a vállalat csak a saját maga által 
okozott károk csökkentésére figyel oda, válaszolta azt, hogy teljes mértékben egyetért az állítással. 34%-uk 
bizanytalankodott, 36% pedig úgy gondolta, igenis kötelessége túlmenni azon, hogy a ”csak ne ártson” 
felfogást kövesse.

Közel egyértelműnek tűnt a vállalatok vezetői számára, hogy a munkavállalók szívesebben dolgoznak 
egy olyan vállalatnál, amely figyelembe veszi a társadalmi, a környezeti és az etikai normákat. 22% gon-
dolta úgy, hogy részben igaz és 62% úgy, hogy teljesen igaz ez a kijelentés. A felelős vállalat rendszeresen 
fizeti alkalmazottait és megfelelő munkakörülményeket biztosít számukra. A legtöbb vállalkozó ezt az ál-
lásponzot képviseli. összesen 96%-uk inkább egyetért vagy teljesen egyetért válaszokat, míg a maradék 4% 
semleges maradt, ami azt eredményezi, hogy senki sem akadt, aki ne értene egyet ezzel az állítással.

Sok vállalat a társadalmi felelősséget jól kommunikálható marketingeszközként alkalmazza: 76% hajlik 
arra, hogy egyetértsen ezzel a kijelentéssel (40% teljesen, míg 36% csak részben), összesen 4% volt, aki azt 
választotta, hogy inkább nem ért egyet, egyetlen válaszadó sem akadt, aki egyáltalán ne értene egyet.

Arra a kérdésre, hogy a társadalmi problémák megoldása túlságosan megterheli-e a kisebb vállalato-
kat, azaz számukra szinte lehetetlen ilyen cselekvési programokat indítani, a kkv-k − annak ellenére, hogy 
gazdasági tevékenységük során saját bőrükön tapasztalhatják a problémát − ismét vegyes válaszokat adtak. 
Ahogy azt a kutatók is kiemelték, a kkv-k beleütköznek bizonyos anyagi akadályokba. Ezzel teljesen vagy 



35Dunakavics – 2016 / 9.

Veres Edit

részben a válaszadók 50%-a egyetért, s mindössze 6%-uk állította teljes mértékben 
vagy részben ennek ellenkezőjét. Az interjúsorozat alatt hasonló tapasztalatot sze-
rezhettünk, hiszen több kisvállalkozó is hangsúlyozta annak ellenére, hogy a szán-
dék nem hiányzik, szívesen végeznének különböző felelősségvállalási tevékenysége-
ket, legtöbbször az anyagiak kötik meg a kezüket.

A válaszadók 52%-a szerint a vállalat társadalmi felelősségvállalásának – telje-
sen (18%) vagy részben (34%) − akkor lesz létjogosultsága, ha a fogyasztók ezen 
vállalat programjaira vásárlással fognak reagálni. Említésre méltó 20% állt viszont 
az ellenkező oldalon: szerintük a fogyasztók válasza nélkül is fontos a CSR. Ezután 
arra kérdeztünk rá, hogy az érintettek milyen nyomást gyakorolnak a vállalkozókra. 
42%-uk nem ért egyet azzal, hogy a hazai fogyasztók nem várják el, hogy a vállala-
tok odafigyeljenek és/vagy támogassák a társadalmi és környezeti problémákat. Ez a 
kategória érzi a nyomást. Ezzel szemben 24%-uk nem, vagy alig érzi ezt a társadalmi 
elvárást.

Szintén nem voltak egységesek az arra a kérdésre adott válaszok, hogy ha a ver-
senytársaik is társadalmi programokat folytatnak és/vagy támogatnak akkor − a 
versenyelőny megőrzése miatt − nekik is elengedhetetlen. 38% volt, aki úgy gondol-
ta, hogy őt nem vagy nem teljesen befolyásolja, ha a versenytársai megpróbálnak tár-
sadalmilag felelősnek látszani vagy felelősen is viselkedni, ők nem gondolják, hogy 
ez bármiben is befolyásolná versenyképpességüket. Ezzel ellentétben 36%-uk látta 
úgy, hogy igenis, annak érdekében, hogy versenyképes maradjanak, nekik is ki kell 
venniük részüket a társadalmi problémák megoldásából. Ez attól is függhet, hogy 
az adott vállalatok milyen iparágban tevékenykednek, a megtermelt javakat és szol-
gáltatásokat a külső vagy belső piacra szánják, illetve mennyire láthatóak ők maguk, 
illetve tevékenységeik a társadalom és más stakeholderek számára.

hasonlóképpen látják ezt fordítva is. A megkérdezettek 44%-a úgy gondolja, 
hogy társadalmi és kulturális programjaival nem befolyásolja a versenytársait, míg 
egy igen jelentős 36% úgy vélekedik, ez a fajta tevékenységi körük is hatást gyakorol 
a versenytársak tevékenységére.

Ede et al. (2000) [9] arra vonatkozó kutatásának állítását, miszerint a fiata-
labb kkv-igazgatók felelősebbek lehetnek az idősebb társaiknál, a kérdőív nem bi-
zonyítja, az emellett készített interjúk annál inkább. Szinte minden megkérdezett 
interjúalany úgy látta, hogy a következő generáció vezetői felelősebbek lehetnek. 
Véleményük szerint a romániai társadalmifelelősség-vállalási kultúra hiányának 

[9] Ede, F. O.−Pa-
nigraphi, B.−Stuart, 
j.−Calcich, S. (2000): 
Ethics in small 
minority business. 
Journal of Business 
Ethics. 26. 133−146. 
http://dx.doi.
org/10.1023/A:
1006309212031
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tudható be. Többen megjegyezték, hogy az előző rendszer, a kommunizmus még mindig rányomja bélye-
gét az itt élők viselkedésére, kulturális jegyeire, ezzel együtt felelősségvállalási hajlandóságukra is.

A kutatás második része az interjúk feldolgozásából áll. összesen 7 vállalat vezetőjével sikerült elkészí-
teni a mélyinterjú-sorozatot. A megkérdezett vállalatok közül a legrégebbi 1950-ben alakult, míg a legfia-
talabb 2014-ben; területüket illetően három gyártó-, vállalat, egy kereskedelmi, egy mezőgazdasági és két 
szolgáltató vállalat vett részt a kutatásban.

Amikor a vezetőket a CSR-tevékenységükről kérdeztük, a válaszaikat külső és belső érintettekkel szem-
beni felelősségvállalási kategóriákba igyekeztünk felosztani. Arra a kérdésre, hogy kinek melyik az a része 
a felelősségvállalásnak, amelyikben komolyabban részt vállal, a hét vállalat közül egy volt, aki inkább kifele 
végez CSR-tevékenységet, van egy, aki kifele és befele is erőteljesenek tartja magát, és a többi vállalat szá-
mára a belső érintettek, az alkalmazottak a legfontosabbak.

Egy másik megállapítás, amit tehettünk, hogy a kifele végzett felelősségvállalás (társadalommal szem-
ben, eseményeken való megjelenés, szponzorálás stb.) eseti jellegű ezeknél a cégeknél, ám a belső érin-
tettekkel kapcsolatban stratégiai megfontolású felelősségvállalásról beszélhetünk. Idézek néhány erre 
vonatkozó elhangzott mondatot: „A cég a munkások nélkül nem tartana sehol. Az ő segítségükkel van 
lehetőségünk jelen lenni. Fontos, hogy érezzék, fontosak, egy csapat tagjai.”; „Kicsi munkaközösségként 
fontos a rugalmasság, ha bárkinek van valami problémája. Ezért szeretik a dolgozók a munkahelyet. Fon-
tos az empátia.”

Megkérdeztük azt is, hogy CSR tevékenységük hogyan hat a versenyképességükre. Egyik vállalkozó 
sem látta úgy, hogy az esetlegesen felmerülő CSR-költségek elvonnák a pénzt, csökkentenék a profitot, 
sőt, többen kiemelték, hogy sikerük annak köszönhető, hogy a dolgozók saját érdeküknek látják a vállalat 
sikerét, a versenytársak szeretik a fair bánásmódot, sokszor szoros kapcsolatok alakulnak ki. Egyik interjú-
alanyunk hozzáfűzte: „Az értékek azok, amik hozzájárulnak a versenyképességhez.”

Megosztóbb volt viszont az a kérdés, amikor arra kérdeztünk rá, hogy szerintük a kkv-k vagy a nagy-
vállalatok az aktívabbak CSR szempontjából. Körülbelül fele (három vállalat) találta úgy, hogy a nagyvál-
lalatoknak több a tevékenysége, ám azt is elmondták, hogy ez sokszor csak PR vagy marketing, nem valódi 
a szó szoros értelmében vett felelősségvállalás. Másik három válaszadó úgy érezte, hogy a kkv-k felelősség-
vállalása jelentősebb, mert valódi felelősségvállalásnak tekinthető. 

Egyetlen válaszadó volt, aki úgy látta, hogy a CSR nem a vállalatméret függvénye, szerinte ez sokkal in-
kább múlik a szervezeti kultúrán: „Azt látom, hogy Romániában vannak rossz beidegződések... Szerintem 
generációváltásra lesz szükség, míg ezek a beidegződések eltűnnek. Az a generáció, aki most vállalkozó, az 
nem olyan környezetben szocializálódott, hogy társadalmilag felelős legyen.”
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Arra vonatkozó kérdést is tettünk fel, hogy mi motiválja a CSR-tevékenységek végzésére a vállalatveze-
tőket. Felmerült az is, hogy sok intézkedés csak az előírások, illetve az elvárások miatt történik, sokszor a 
profit, a nyereséghez kötött jövedelem, a részesedés fontos, a haszon motiválja az embereket, ugyanakkor 
elmondható, hogy van egy erkölcsi, emberi háttere is a dolognak. Van olyan vállalatvezető, akit nem érde-
kelnek a külsőségek, csak azt teszi, afelé elhivatott, amiről meg van győződve. Ugyanakkor sokszor fonto-
sak az emberi kapcsolatok, hogy olyan légkört teremtsenek például a munkahelyen, ahol mindenki egya-
ránt jól érezheti magát. Sok vezető ragaszkodik az elveihez, mint korrektség, megbízhatóság, szakértelem, 
keresik az elismerést is. Ennek kapcsán egy vállalatvezető azt is elmondta: „Mindenképpen hasznos lenne 
[az alternatív közgazdaságtan megismerése], bizonyos erre receptív embereket meg lehetne fogni vele. 
Emellett példák kellenének. Legtöbb esetben érdekelt a felelősség. Túl kevés idő telt el a rendszerváltás óta.”

A megkérdezettek nagy része egyetért azzal, hogy a családi állapot befolyásolhatja a felelősségvállalást. 
Legtöbben úgy érzik, hogy az, akinek családja van, aki otthon felelősséget vállal, annak a felelősségvál-
lalása továbbterjed a társadalomra is. Ketten mégis azt választották, hogy annak, akinek több felelőssége 
van odahaza, annak az az elsődleges felelőssége, s ez levesz a társadalom iránti elkötelezettségből, talán 
kevesebb idő is jut rá.

A külföldi tapasztalatokat is fontosnak értékelik. Minden megkérdezett vállalkozó egyöntetűen fon-
tosnak tartotta, hogy tanuljunk a „nyugati kultúrától”. Ahol már bevett szokás a felelősségvállalás, az ön-
kénteskedés, ott nagyobb a társadalmi elvárás is. Negatívumként azt hozták fel, hogy legtöbbször csak 
azt tanulják meg, hogyan lehet látszatfelelősséget vállalni, hiszen ahogy az egyik interjúalany fogalmazott 
néha csak a forma jön át, bármilyen tartalom nélkül.

A társadalmi nyomást mindenki másképp érzékeli. Ennek fő függvénye az, hogy mennyire látható az 
adott vállalat, hány versenytárs van abban a szektorban, amelyben tevékenykedik, és azok milyen felelős-
ségvállalási programmal rendelkeznek. Erős verseny esetén a vállalat ebben sem engedheti meg magának 
hogy lemaradjon ez fokozottan igaz a nagyobb városokban levő cégek esetében. Az egyik interjúalany így 
vélekedik: „A verseny miatt azok is csatlakoznak, akik csak a formát tartják meg, ezért aztán megjelenik a 
társadalmi elvárás is. így hamarosan szabály lesz. Előbb-utóbb kötelező lesz... de az lenne a lényeg, hogy 
önkéntesen tegyék.”

Végül nekik is feltettük a kérdést, hogy a kor befolyásol-e a felelősségvállalásban. Erre az interjúalanyok 
nagyrészt ugyanazt válaszolták: nem annyira a kor, mint a kultúra, a környezet, amiben felnőnek. így a fia-
talok, akik a rendszerváltás után születtek, nőttek fel, tevékenykednek, már látták a felelősségvállalási min-
tát, míg a kommunizmus ideje alatt ezt senki sem sajátíthatta el, ennek nálunk még nincs saját kultúrája. 
A vállalatvezetők szerint mindez akkor látszik igazán, amikor a rendszerváltás után született gyerekekből 
is vállalatvezetők lesznek.
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38 Dunakavics – 2016 / 9.

Veres Edit

Az interjúkat azzal zártuk, hogy megkértük a vezetőket, mondjanak pár szót, pár mondatot a saját 
megítélésükről, arról, mit jelent nekik a CSR: 

„A társadalmi felelősségvállaláshoz fel kell nőni, úgy erkölcsileg, mint anyagilag. Az értékrend, erkölcsi 
értékek relatívak, nem minenütt ugyanazok. A kultúra és  a fejlettség a liberalizmus függvénye.”

„Miért teszik a vállalatok? PR, marketing és a nyomás kombinációja. Kevés cég tesz bármit is lelki okok 
miatt a mai világban, a legtöbb dolog felszínes, de vannak kivételek. Mentalitás, látókör kérdése, és hogy 
mit él át az ember az életében.”

„Csomagelmélet – Egy vállalatban sok minden kell legyen, nem lehet csak jó, vagy csak rossz. Az egész 
tevékenységet kellene tekinteni, hogy egy olyan CSR jöjjön létre, ami az egész társadalomnak egészséges.”

„A CSR: resource and quality – nemcsak kifelé, hanem egymás erőforrásainak is lennünk kell.”„A vál-
lalkozónak a közvetlen környezete, illetve a tágabb környezete iránt érzett felelősség megtestesüléseként, 
kifejezéseként véghezvitt cselekedetek. Elsősorban a döntéshozótól függ mindez. Lehet nagy a felelősség-
vállalási hajlandóság, ha nincs eszköze vagy affinitása hozzá.”

A kutatás tanulságaként levonhatjuk tehát, hogy a CSR fontossága egyre erősödik országunkban is. 
Nagyvállalatok és KKV-k egyformán érzik a változások szükségességét, annak ellenére, hogy különböző 
megvalósítási lehetőségeket használnak.

Következtetésként elmondható, hogy a kkv-k vezetői, annak ellenére, hogy nem rendelkeznek olyan 
elméleti háttérrel, mint a nagyvállalatok vezetői, ahol sok esetben külön részleg végzi a CSR-tevékenységet, 
mégis igyekeznek a tőlük telhető legjobban megfelelni azoknak a normáknak, erkölcs- és értékrendsze-
reknek megfelelni, amelyeket önmaguk elé állítanak, megfelelni bizonyos erkölcsrendnek, értékrendnek. 
Annak következtében, hogy számos esetben ezek a kkv-k a ulajdonos/vezető szülőföldjéhez, lakhelyéhez 
közvetlenül kapcsolódnak, a vezető és az alkalmazottak közötti kapcsolat sokkal közelibb, mélyebb. Mind-
ebből adódóan ezek az emberek a vezető számára fontos stakeholder-csoportot alkotnak. Esetünkben a 
kapcsolatok közelibbnek, a felelősségvállalás őszintébbnek tűnik. Ez a vállalati csoport sok nehézséggel 
küzd, elsősorban az alkalmazható intézkedések, CSR-gyakorlatok hiánya miatt, amit remélhetőleg, a nö-
vekvő elvárás miatt − a GRI-hez hasonlóan −, a közeljövőben a kisebb vállalatok számára is kidolgoznak.

Nem lehet ugyanazt a fogalomhasználatot alkalmazni a két vizsgált vállalatcsoportra, sőt a szakiroda-
lomban a KKV-ról írt tanulmányokban (habár ezekből nagyon kevés van) is azt boncolgatják, hogy szük-
ségszerű lenne kitalálni egy új fogalmat, pl. felelősvállalat vagy közösségi érdekképviselet. Míg mások azt 
állítják, hogy az EB-nek (Európai Bizottságnak) is ki kellene dolgoznia egy teljesen új stratégiát a KKV-re, 
abból is kiindulva, hogy az EU-ban 99,8%-ban működnek a fent említett vállalatok. Az egységes stratégia 
ebben a témakörben nem működőképes.

Szempontok, amelyek miatt nem összehasonlíthatóak a nv-k (nagyvállalatok) és a kkv-k:
− a tulajdonos és a vezető/menedzser legtöbb esetben ugyanaz a személy;
− nagy a társadalmi, lokális beágyazottság;
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− kevesebb az export-tevékenység, a legtöbb esetben hazai piacra gyártanak, szolgáltatnak.
− fontosak a kapcsolatok (interperszonális kapcsolatok), legtöbb esetben nem formális, baráti kapcsola-

tokról beszélhetünk.
− sok a mikro- és családi vállalat, melyeknél nem beszélhetünk formális kapcsolatrendszerről.
− elkötelezettek a városuk, községük, iskoláik, egyházuk iránt, anyagi forrásaikhoz mérten támogatják 

azokat, nem számolnak a profitadó-kedvezményekkel vagy az árbevétel 3 ezrelékéig adómentes támoga-
tási keretekkel, holott a nagy vállalatoknál megfigyelhető ezen szempontok figyelembevétele a szponzor 
tevékenységeknél

− a humánus, empatikus jelzők megmaradnak- azért is mert túl kicsik, ahhoz, hogy ne ismerjék őket, más-
részt a stakeholdereikkel való kapcsolataik legtöbb esetben személyes, baráti kapcsolatok

A nagyvállalatok felelősségvállalása sokkal színesebb, több eseményt foglal magában, ám előtérbe a 
külső érintettek kerülnek. Ez annak is betudható, hogy rengeteg cég használja fel a CSR-eszközöket PR- és 
marketing célokra, így a jóval látványosabb külső stakeholdereket érintő projekteknek nagyobb lehet az 
anyagi hozadéka. ha összevetjük az erre felhasznált összegeket a vállalat profitjával, azt vehetjük észre, 
hogy ezek általában 1% alá esnek.

Úgy a nagyvállalatoknak, mint a kis- és középvállalatoknak nagyon sokat kell még tanulniuk a külföl-
diektől a felelősségvállalásról. Proaktív, stratégiai lépéseket kell bevezetniük, hiszen még nagyon ritkák or-
szágunkban, legtöbbször reaktív intézkedéseket látunk. A jövő és a jelen fiatal vállalkozóinak már megvan 
a lehetősége arra, hogy akár külföldi oktatási vagy szakmai gyakorlat lehetőségekkel élve, a kommunizmus 
utóhatásait leküzdve hozzanak létre olyan szervezeti kultúrákat, amelyek pozitív hatással lehetnek a társa-
dalom egészére.
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Zusammenfassung: heterogenität ist zwar ein Alltagsphänomen bei DaF-
Lernenden, sie stellt jedoch Lehrende vor einer Reihe von Fragen im Zu-
sammenhang mit dem „Wozu“ und „Wie“ des Unterrichts. Oft wird dieses 
Phänomen als hindernis beim Erreichen eines Lernziels oder beim Umgang 
mir dem Lernstoff eingestuft, obwohl die meisten Fachleute darüber einig 
sind, dass man über homogene Lerngruppen aufgrund unzähliger lernerre-
levanten Aspekte nur in ganz seltenen Fällen sprechen kann. Der vorliegen-
de Beitrag versteht sich als Plädoyer für den Einsatz von Phraseologismen 
im DaF-Unterricht, bei heterogenen Gruppen (I. Studienjahr DaF L2). Im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen einerseits Argumente für ihren 
Einsatz, wobei u.a. auch der Frage nachgegangen wird, wie die Arbeit mit 
Phraseologismen in diesem Fall durchgeführt werden könnte. 
Schlüsselwörter: Phraseologie, Phraseolodidaktik, heterogene Lerngruppen, 
DaF.

Összefoglalás: Aktuális frazeológiai-, valamint frazeodidaktikai kutatások 
kontextusában egyre inkább előtérbe kerül a kultúra általi meghatározottság 
mellett, a világtudás fogalma, valamint az anyanyelvi ismeretek szerepének 
fontossága. heterogén idegenyelvi csoportok esetében  mindez fontos ka-
paszkodót jelent az állandósult szókapcsolatok elsajátításának folyamata so-
rán. jelen vizsgálódások középpontjában olyan érvek szerepelnek, melyek a 
frazeologizmusok integrálását bátorítják az idegennyelv oktatásában, olyan 
gyakorlati lehetőségeket sorakoztatva fel, melyek kontruktívan hozzájárul-
nak a német  nyelvet (mint második idegen nyelvet) tanuló hallgatók nyelvi 
ismereteinek bővítéséhez.
Kulcsszakvak: Frazeológia, frazeodidaktika, heterogén nyelvi csoportok, né-
met mint idegen nyelv.
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Die Präsenz der Behandlung phraseologischer Einheiten im DaF-Unterricht 
wird im Rahmen aktueller Forschungsdebatten als absolute Notwendigkeit 
[1], als fremdsprachliche Sprachkompetenz stärkender Baustein (hallsteins-
dóttir: 2011) betont. Diese Überzeugung verdankt sich nicht nur der Tatsa-
che, dass es sich hier um lexikalische Einheiten handelt, die einen festen und 
lebendigen Bestandteil jeder Sprache ausmachen: Ihre Beherrschung zeigt 
über Wortschatzerwerb und Wortschatzerweiterung hinaus und impliziert 
eine Reihe von hintergrundinformationen über die Zielsprachenkultur, 
währt gleichzeitig einen Einblick in die Geschichte und Mentalität der Ziel-
sprachengemeinschaft.

Zunächst seien einige Aspekte zum Nexus Phraseologie und DaF bespro-
chen: kaum eine andere sprachwissenschaftliche Teildisziplin konnte sich in 
den letzten jahrzenten einem derartig hohen Interesse und rasanter Entwick-
lung erfreuen, wie die Lehre von Phraseologismen. Die anfangs befürchte-
ten begrifflichen- und klassifikatorischen Uneinheitlichkeiten rückten in der 
letzten Zeit immer mehr in den hintergrund: neben den morpho-syntak-
tischen, semantischen, pragmatischen und textlinguistischen Evergreens der 
Phraseologie ließen sich neue Wege entdecken wie z.B. kognitive-, kulturse-
miotische- und interkulturelle Gesichtspunkte. [2]

Ähnliche Entwicklungstendenzen lassen sich auch in der Methodik und 
Didaktik des Deutschen als Fremdsprache erkennen: viele Erkenntnisse der 
kognitiven Linguistik sind auf diese Gebiete extrapoliert worden und ließen 
daher etliche Phänomene in neuem Licht erscheinen. Gemeint sind hier v.a. 
die Vorstellungen um das mentale Lexikon, Wortschatzspeicherung, Lang-
zeitgedächtnis und deren Bezug aufs Weltwissen, sowie zu perzeptorischen- 
und motorischen Prozessen, welche eine zentrale Rolle in der handlungsori-
entierung spielen. [3] 

Die Ähnlichkeit in der Entwicklungstendenz beider Disziplinen ist u.a. 
der Tatsache zu verdanken, dass Phraseologismen lexikalische Einheiten sind, 
die einen festen und lebendigen Bestandteil jeder Sprache ausmachen. Nicht 
zufällig wird im Rahmen der Phraseodidaktik, d.h. „der systematischen Ver-
mittlung von Phraseologismen im fremdsprachlichen Deutschunterricht“ [4] 
eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Schon Fleischer hatte darauf hin-
gewiesen, wie notwendig phraseologisches Wissen sei:
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Daß der Phraseologie für den Fremdsprachenunterricht eine besondere Bedeutung 
zukommt, dürfte außer Frage stehen. Die Befähigung zu einer auch nur begrenzten Kom-
munikation in einer Fremdsprache ist ohne eine minimale Beherrschung der Phraseolo-
gie nicht möglich. [5]

Das Vorurteil also, dass Phraseologismen Randerscheinungen seien bzw., dass 
figurative und formelhafte Sprache in die späteren Phasen des Spracherwerbs gehö-
re, wird durch zahlreiche empirische Untersuchungen widerlegt. heterogenität der 
Gruppen bildet dabei auch kein hindernis. Bei einer Untersuchung zum Gegen-
stand Funktionen konventionalisierter formelhafter Sequenzen für den Fremdspra-
chenerwerb diskutiert Karin Aguado (2002) die Rolle dieser Sequenzen im Spra-
cherwerb (und zwar insbesondere im L2-Erwerb) wie folgt:

hinsichtlich der Frage nach der Behandlung formelhafter Sprache im Fremdspra-
chenunterricht ist daher festzuhalten, dass ihre Vermittlung eine absolute Notwendig-
keit darstellt. Da vorgefertigte Formulierungen für die soziale Interaktion eine zentrale 
Rolle spielen, ist ihre angemessene Verwendung unentbehrlich für die Akzeptanz durch 
die Sprecher der Zielsprachengemeinschaft. Aus diesem Grund kommt dem Erwerb und 
dem Gebrauch formelhafter Sprache durch Nicht-Muttersprachler eine wichtige Bedeu-
tung zu. Insbesondere wenn es sich bei den L2-Lernern um kognitiv reife, erwachsene 
Sprecher handelt, die zum Einen vielfältige soziale Bedürfnisse haben und zum Anderen 
aus ihrer Erstsprache oder anderen zuvor erworbenen Sprachen „wissen“, dass es sprach-
liche Mittel unterschiedlicher Natur gibt, die zur Erfüllung dieser Bedürfnisse beitragen, 
sollten diese Mittel auch in der Fremdsprache gezielt vermittelt werden. Der Wunsch, 
möglichst korrekt und idiomatisch zu sprechen und die Sicherheit, die formelhafte Se-
quenzen diesbezüglich bieten, sind als wichtige Motivationsfaktoren für den Gebrauch 
formelhafter Sequenzen zu sehen: Ihnen sollte im Fremdsprachenunterricht daher unbe-
dingt Rechnung getragen werden. [1]

Der Einsatz von Phraseologismen in der Erwachsenenbildung wird dadurch 
gerechtfertigt, dass die Lernenden von haus aus über ein Weltwissen in ihrer Mut-
tersprache oder in ihrer ersten Fremdsprache (L1) verfügen, welches ihnen einen 
wesentlichen Anstoß beim Lernprozess liefert.

Die oben skizzierten Gedanken über die Wichtigkeit des Einsatzes von Phra-
seologismen im Fremdsprachenunterricht, bzw. über die Schnittstellen beider Wis-
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senschaften sind der Tatsache zu verdanken, dass Phraseologismen Teil des 
Sprachmaterials sind, dessen Aneignung, Erweiterung und aktive Beherr-
schung in konkreten Kommunikationssituationen das zentrale Anliegen des 
Fremdsprachenunterrichts bildet.

Doch Phraseme können nicht in jeder hinsicht mit freien Wortverbin-
dungen verglichen werden. Bei ihrem Erwerb geraten andere Lernziele und 
andere Lernverfahren in den Vordergrund, welche wiederum andere Kom-
petenzen fordern.

Phraseologische oder idiomatische Kompetenz besteht nach Erhardt 
„[…] zunächst einmal darin, die Bedeutung von Phrasemen zu kennen und 
diese dann kontextangemessen verwenden zu können“ (Erhardt 2007: 258).

Das Anstreben des niveauspezifischen Optimums als Baustein für die 
sprachliche Progression steht im Mittelpunkt der Zielsetzungen neuerer For-
schungsdebatten. Dies setzt die herausbildung phraseologischer- oder idio-
matischer Kompetenz voraus, prägt die gesamtsprachliche Kompetenz eines 
Sprechers und umfasst zugleich Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie: Beherrschung 
von Phraseologismen und Wissen über Phraseologie, das „Wissen über phra-
seologiespezifische, vor allem semantische und syntaktische Regelmäßigkei-
ten und Abweichungen“ . [6] 

Für die Förderung der phraseologischen Kompetenz bieten sich wieder-
um andere Lernverfahren: gemeint ist hier das für fremdsprachlichen Phrase-
merwerb entwickelte didaktische Konzept des phraseologischen Dreischritts 
[7], das drei Phasen enthält: „entdecken – entschlüsseln – verwenden“ und 
im Falle dessen nach Lüger [8] eine weitere, wichtige zusätzliche Phase „festi-
gen“ zwischen der zweiten und der dritten Phase angeschoben wurde.

Die erste Phase setzt sich zum Ziel das Entdecken/Erkennen/Identifizie-
ren, sowie die Unterscheidung des Phrasems und seinen spezifischen inhalt-
lich-formalen Aspekten von anderen sprachlichen Strukturen (d.h., von den 
freien Wortverbindungen), es handelt sich um eine Phase der Bewusstma-
chung und Sensibilisierung. In der Phase des Entschlüsselns handelt es sich 
um die Bedeutungsermittlung anhand des Kontextes, Nachschlagewerke oder 
Visualisierungen. So Kühn [9]: „hat der Schüler in einem Text einen Phra-
seologismus entdeckt, so geht es im sich daran anschließenden Lernschritt 
um das Erklären und Verstehen des Phraseologismus“. Die Festigungsphase 
zeigt über die bloße Wiederholung der erlernten Strukturen hinaus und be-

[6] hallsteinsdóttir, E. (2001): 
Das Verstehen idioma-
tischer Phraseologismen in 
der Fremdsprache Deutsch. 
hamburg: Verlag Dr. Kovač. 
(= Philologia – Sprachwis-
senschaftliche Forschung-
sergebnisse 49). Auch unter: 
http://www.verlagdrkovac.
de/volltexte/3-8300-0435-4  
(Zugriff am 21. 07. 2014).

[7] Kühn, P. (1996): Re-
dewendungen – nur im Kon-
text. Kritische Anmerkun-
gen zu Redewendungen in 
Lehrwerken. In: Fremdsprache 
Deutsch. 15. 10–16.

[8] Lüger, heinz-helmut 
(1997): Anregungen zur Phra-
seodidaktik. In: Beiträge zur 
Fremdsprachenvermittlung. 
32. Pp. 69–120.

[9] Kühn, P. (1994): Pragma-
tische Phraseologie: Konse-
quenzen für Phraseographie 
und Phraseodidaktik. In: 
Sandig, Barbara (hg.): Euro-
phras 92. Tendenzen der Phra-
seologieforschung. Bochum: 
Brockmeyer. Pp. 411–428.
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reitet Lernende durch eine intensive Auseinandersetzung auf die Phase der 
freien, situationsadäquaten Verwendung der neuen Strukturen vor.

Die vorliegenden Überlegungen gehen von der These aus, dass die Aneig-
nung von Phraseologismen im Falle der Erwachsenenbildung auf jeder Stufe 
erfüllbar ist, ohne an Lernende hohe Ansprüche zu stellen. 

Dies beweist auch die Feststellung von Palm, wonach phraseologisches 
Wissen kein exquisiter Bestandteil fortgeschrittenen Sprachinventars sei, es 
stelle nicht nur „die hohe Schule der Sprachfertigkeit“ [10] dar. Gleichzeitig 
gilt auch die Argumentation von Lüger [8], wonach phraseologische Kompe-
tenz kein „einmaliges Unterrichtsgeschäft“ sei. Das Überschreiten einer blo-
ßen Sammlung und der gezielte, regelmäßige Einsatz von Phraseologismen 
im DaF-Unterricht durch spezifische Didaktisierungen dringt die Forderung 
nach einer systematischen Darlegung der phraseologischen Kompetenz und 
ihre Integrierung in den GER [11] in den Vordergrund aktueller fachwissen-
schaftlicher Diskussionen..

 Wie schon erwähnt, gerät im Falle der Erwachsenenbildung die 
Rolle des Weltwissens und der Muttersprache in den Vordergrund. Phraseo-
logische Kompetenz kann genauso wie lexikalische Kompetenz nicht isoliert 
betrachtet werden. Zum Einen setzt sie die Präsenz der Muttersprache der 
Lernenden voraus:

Die Vorgaben des muttersprachlichen Sprachsystems bieten potentielle 
überindividuelle Vernetzungen des mentalen Lexikons, die durch gemeinsames 
lexikalisches Wissen, bevorzugte semantische Relationen und Assoziationen 
hervorgerufen werden. Ebenso bilden gemeinsame Lebenserfahrungen und 
überindividuelles Wissen über (historische) Ereignisse die Grundlage für den 
(intertextuellen) Bezug auf bestimmte Situationen. Ein Fremdsprachler verfügt 
außerdem über eine potentielle intralinguale fremdsprachliche Motivierungsba-
sis, sowie über vielfältige weitere interlinguale Motivierungsstrategien, die auf der 
Relation der jeweiligen Muttersprache zu anderen Fremdsprachen basieren. [6]

heterogene Gruppen gehören zur Alltagsrealität auch hier, in der Region 
Partium. Diversitätsmerkmale (nach sozioökonomischer und geografischer 
herkunft, Geschlecht, soziokulturellem hintergrund, Mentalität, Erfah-
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matischer Phraseologismen in 
der Fremdsprache Deutsch. 
hamburg: Verlag Dr. Kovač. 
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http://www.verlagdrkovac.
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(Zugriff am 21. 07. 2014).

[8] Lüger, heinz-helmut 
(1997): Anregungen zur 
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zur Fremdsprachenvermitt-
lung. 32. Pp. 69–120.

[10] Palm, C. (1995): Phra-
seologie. Eine Einführung.
Tübingen.

[11] Konecny, Ch.−hall-
steinsdóttir, E.−Kacjan, B. 
(2013): Zum Status quo der 
Phraseodidaktik: Aktuelle 
Forschungsfragen, Desiderata 
und Zukunftsperspektiven. 
In: Konecny, Ch.−hallsteins-
dóttir, E.−Kacjan, B. (hg.): 
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terricht und in der Spra-
chendidaktik/Phraseology 
in language teaching and in 
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rungshorizont, Religion, Alter usw.) zeigen sich auch bei Studierenden der Christlichen Universität Parti-
um. Außerdem gibt es Uneinheitlichkeiten, was fremdsprachige Kompetenz in Deutsch als L2 anbelangt. 
Ausgehend von eigenen Erfahrungen wird trotzdem für den Einsatz von Phraseologismen plädiert. Die 
quantitative Dominanz von Phraseologismen sowohl in der Muttersprache (Ungarisch) als auch in der 
Zielsprache (Deutsch L2), bzw. die recht zahlhaft vertretenen totalen Äquivalenzen in beiden Sprachen 
gelten als weiterer Anstoß für ihren Gebrauch. 

Es handelt sich also um einen großen, sichtbaren und umfassenden Teilbereich, welcher zur allgemein 
gebräuchlichen geschriebenen und gesprochenen Sprachverwendung gehört. Phraseologismen sind lexi-
kalische Einheiten, die einen festen und lebendigen Bestandteil jeder Sprache ausmachen. Sowohl im Falle 
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der phraseologischen- als auch der lexikalische Kompetenz treten neben pragmati-
schen, kommunikativen Aspekten auch soziokulturelle und interkulturelle Bezüge 
in den Vordergrund, welche die Notwendigkeit ihrer immer häufigen Verwendung 
und ihres Einsatzes an allen Stufen rechtfertigen.

Übungen und Aufgaben, welche Volläquivalenzen entdecken lassen, garantieren 
immer einen großen Lern- und Lehrerfolg. Die Bewusstmachung des Eigenen ist 
der erste Schritt zum Verständnis des Fremden. 

Bei der Wahrnehmungsschulung, Bedeutungserschließung, beim Kulturver-
gleich kommt Begleitenden- und Parallelinformationen durch Visualisierung, so-
wie Begleittexte eine entscheidende Rolle zu. 

Visualisierungen von allen drei Äquivalenztypen erleichtern das Verständnis: 
Im Falle der Volläquivalenzen rücken sie Gemeinsamkeiten, im Falle der Teiläqui-
valenzen, wesentliche Unterschiede in den Vordergrund, schließlich bei Nulläqui-
valenzen erleichtern Visualisierungen das Einprägen des Neuen. Zuordnungsübun-
gen, welche die kulturspezifische oder kulturübergreifende herkunftsgeschichte 
von Phraseologismen entdecken lassen unterstützen, motivieren und fördern das 
Erlernen, die Bewusstmachung und das Einprägen von neuen Informationen und 
Strukturen.

Die Auseinandersetzung mit Phraseologismen lädt Lernende zu einer Zeit-
reise in der eigenen- und fremden Kultur ein. Die hinter jedem Phraseologismus 
verborgene herkunftsgeschichte, die Lernende jedes Mal zum Entziffern und he-
rausfinden motiviert, ermöglicht und erleichtert die Arbeit durch kultursensitive 
Sozialformen (vgl. Roche, 2001) sowie die Verarbeitung durch autonomes Lernen, 
Tandem, Projektarbeiten oder Plenum. E-Learning in diesem Bereich lässt sich 
auch dank der reichen Palette von Online-Sammlungen [12] verwirklichen. Zur 
Festigung und Wiederholung der erworbenen Kenntnisse eignen sich Spiele, insbe-
sondere Tabu oder Activity. 

Kleine Missverständnisse, die einer Klärung bedürfen, erfreuen sich auch gro-
ßer Beliebtheit bei DaF-Lernenden der Region Partium, die allen drei Sprachen 
(dem Ungarischen, Deutschen und Rumänischen) mächtig sind. Es handelt sich um 
die Bewusstmachung der täuschenden Phraseologismen, die auf den ersten Blick 
den Eindruck einer Volläquivalenz hervorrufen, sich durch ihre Bedeutung jedoch 
grundsätzlich unterscheiden, die so genannten phraseologischen Faux-Amis.
Etliche Studien zu Phraseologismen sind sich darüber einig, dass es sich hier um 
solche sprachlichen Einheiten handelt, die nicht nur über eine spezifische Struktur 

[12]  Vgl. dazu: 
http://www.redensar-
ten-index.de/suche.
php oder http://www.
phraseo.de/  (Zugriff 
am 21. 05. 2015)
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verfügen, sondern auch um solche, die Kultur tradierende Aspekte tragen, 
um einzelsprachlich spezifische phraseologische Weltbilder [6], in denen 
sich kollektives Wissen und kollektive Wertungen wiederspiegeln. Sie sind 
mit Földes [13]: „[…] als prototypischer hort des ‘kulturellen Gedächtnis-
ses‘ einer Diskursgemeinschaft zu betrachten; in ihnen manifestiert sich das 
versprachlichte kollektive Wissen und damit das ‚sprachliche Weltbild‘ in an-
schaulicher und aufschlussreicher Weise.“ [13]

Divergenzen und Konvergenzen von Phraseologismen können, in ihrem 
spezifisch kulturellen Kontext besprochen, unzählige Facetten interkulturel-
ler Themenschwerpunkte beleuchtenund dadurch Ähnlichkeiten und Unter-
schiede zwischen Fremdem und Eigenem entdecken lassen.

[6] hallsteinsdóttir, E. (2001): 
Das Verstehen idioma-
tischer Phraseologismen in 
der Fremdsprache Deutsch. 
hamburg: Verlag Dr. Kovač. 
(= Philologia – Sprachwis-
senschaftliche Forschung-
sergebnisse 49). Auch unter: 
http://www.verlagdrkovac.
de/volltexte/3-8300-0435-4  
(Zugriff am 21. 07. 2014).

[13] Földes, Cs. (1985): Über 
die somatischen Phrase-
ologismen der deutschen, 
russischen und ungarischen 
Sprache. Versuch einer 
konfrontativen Analyse. In: 
Germanistisches Jahrbuch 
DDR-UVR. Pp. 18–40.
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Összefoglalás: Az információs és kommunikációs technikák széleskörű elter-
jedése forradalmi változásokat indukált a fejlődésben, annak minden (helyi, 
regionális, nemzeti, nemzetközi) szintjén. írásunkban röviden bemutatjuk 
hogyan hatottak ezek a technikák a közösségekre és hogyan vezettek eme 
változások a tanuló közösség, tanuló város, tanuló régió kialakulásához. Ki-
térünk közben e fogalmak kapcsolatára a fenntartható fejlődés és az élet-
hosszig tartó tanulás gondolatköreivel is.
Kulcsszavak: Tanuló város, tanuló régió, információs társadalom, élethosszig 
tartó tanulás, közösségi informatika, fenntartható fejlődés.

Abstract: The wide-scale spreading of information and communication tech-
niques has induced revolutionary changes in the development, on all levels: 
local, regional, national, global. In our paper, we intend to present shortly 
the ways in which these techniques influenced communities and lead to the 
birth of learning communities, cities and regions. Meanwhile, we also want 
to emphasise the links between these notions and the ideas of sustainable 
development and life long learning.
Keywords: Learning city, learning region, information society, life long learn-
ing, community informatics, sustainable development.
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                          Zakota Zoltán−Németh István

Fenntartható fejlődés

Az elmúlt évtizedek számos olyan problémával szembesítettek bennünket, melyekre nem voltunk felké-
szülve és melyeknek megoldására nem is rendelkezünk adekvát eszközökkel, mint például:
− az életszínvonallal szemben felállított elvárások folyamatos emelkedése,
− a természeti erőforrások gyorsuló ütemben való kiapadása,
− a már szinte visszafordíthatatlannak tűnő környezeti katasztrófák és következményeik,
− a különböző fejlettségi szinten lévő régiók közötti különbségek mélyülése,
− gazdasági, pénzügyi, politikai válságok és azok összes következménye.

Ezeket felfoghatjuk jelzésként, melyek, külön-külön és együtt is, arra utalnak, hogy a természeti erőfor-
rások fokozódó kihasználásán alapuló extenzív növekedés nem tartható fenn hosszú távon, illetve, hogy az 
életszínvonal és a jólét további növekedése nem alapulhat kizárólagosan a gazdasági növekedésen. 

ha megoldásokat keresünk ezekre a problémákra, figyelembe kell venni a régiók között meglévő kü-
lönbségek jellege és mértéke mellett azok kialakulásának és fennmaradásának okait is. Ám a regionális 
politikák megtervezésekor, mindezen felül, meg kell még vizsgálni a tervezett lépések rövid- és hosszú 
távú hatásait is. Egy régióban eszközölt befektetések – történjenek akár köz-, akár magántőkéből – jelentős 
hatást gyakorolhatnak az ott élők életszínvonalára és  -minőségére. Ám a közjavak és externáliák alakulása 
sem hagyható figyelmen kívül. Mindezen tényezők együttes hatása felbecsülhető és értékelhető a megfelelő 
gazdasági módszerek alkalmazásával a beruházások, illetve támogatások mennyiségéből kiindulva. 

Regionális elemzések segítségével identifikálhatók azon tényezők, amelyek leginkább befolyásolják az 
életszínvonalat és jólétet egy adott régióban. Sőt, az ott megvalósult beruházások hatására, az életminőség-
ben bekövetkezett módosulások mértéke is becsülhető. A beruházások, valamint a nem árujellegű outpu-
toknak az életminőségre gyakorolt hosszútávú hatása olyan mutatók segítségével fejezhetők ki, mint, egye-
bek között: a munkanélküliségi ráta, a munka termelékenysége, a külföldi beruházások mértéke, a lakosság 
egészségi meg iskolázottsági állapota – nem feledkezve meg az externáliák hatásáról és mértékéről sem.

Ám az utóbbi másfél-két évtizedben megjelentek és jelentős súlyra tettek szert újabb tényezők, melyek 
immár jelentősen befolyásolják egy-egy régió életét. Ebben az esetben az informatikai és kommunikációs 
eszközök elterjedését kifejező mutatókról van szó, mint: az egy főre eső számítógépek száma, az internet-
kapcsolatok száma és minősége, a mobil-kommunikációs eszközök elterjedtsége, a digitális alfabetizáció 
szintje, stb. Nem hagyhatjuk, ugyanakkor, figyelmen kívül, hogy az információs társadalom alapjául szol-
gáló információs és kommunikációs technológiák roppant gyorsan és mélyen hatolnak be a különböző 
csoportokba. Ezért, az általuk generált egyéni és társadalmi szintű változások hosszú távú hatásai nemcsak, 
hogy igen nehezen kvantifikálhatók, de előrejelzésük is komoly gondot okoz. 
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Amikor manapság regionális fejlődéséről beszélünk, 
alapvetően fenntartható fejlődésre gondolunk, mely kate-
gória az Európai Uniónak is egyik fő politikai célkitűzésévé 
vált a Maastrichti Egyezménybe való beemelését követően, 
1992-ben. [1] 2001-ben, a Bizottság göteborgi ülésén [2] be-
mutatták és elfogadták az Európai Unió fenntartható fejlő-
dési stratégiáját, melynek célja az Unió gazdasági és szociális 
irányú politikai elkötelezettségének kiegészítése, valamint 
környezetvédelmi irányba való kibővítése volt. [3] Követ-
kező évben, Barcelonában, mindezt kiegészítették egy külső 
dimenzióval is. [4] 

2004-ben, az Európai Bizottság egy stratégia-felülvizsgá-
lati folyamatot kezdeményezett és következő évben kiadott 
egy kritikus elemzését a 2001 utáni haladásnak, amely egy 
sor követendő irányt is vázol. A dokumentum bemutat né-
hány nem-fenntartható tendenciát is, melyek negatív ha-
tással lehetnek a környezetre, amelyek gátolhatják az Unió 
jövőbeni fejlődését, elősegíthetik a klimatikus változásokat, 
fenyegethetik a közegészséget, növelhetik a szegénységet és 
társadalmi kirekesztettséget, hozzájárulhatnak a természeti 
erőforrások kimerüléséhez és a biodiverzitás csökkenéséhez. 
Egy széleskörű konzultációt követően, 2005 végén, az Euró-
pai Bizottság előterjesztette a göteborgi stratégia felülvizsgá-
lati javaslatát és a következő évben elfogadott egy megújult 
stratégiát az immár kibővített Európa fenntartható fejlődé-
séért. [5] Általános célként a dokumentum a jelen és a jövő 
generációk életminőségének a folyamatos növelését tűzi ki, 
olyan fenntartható közösségek létrehozása által, amelyek ké-
pesek az erőforrásaikat hatékonyan felhasználni, valamint 
a gazdaság ökológiai és társadalmi innovációs potenciálját 
kiaknázni a prosperitás, a környezetvédelem és a társadalmi 
kohézió biztosításának érdekében. 

A stratégia implementálása mind az Unió, mind a tagál-
lamok intézményeinek a felelősségét képezi, de megalkotói 
külön kiemelték a civil szférával, a társadalmi partnerekkel, 

[1] Consolidated version of the Treaty on Eu-
ropean Union. (2016. june 7). Official Journal 
of the European Comunities. C 202. 59. Forrás: 
EUR-Lex European Union: http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:Oj
.C_.2016.202.01.0001.01.ENG&toc=Oj:C:2016:
202:TOC#C_2016202EN.01001301

[2] COMMISSION OF ThE EUROPEAN 
COMMUNITIES. (2001. 05. 15.). COMMU-
NICATION FROM ThE COMMISSION - A 
Sustainable Europe for a Better World: A Euro-
pean Union Strategy for Sustainable Develop-
ment (Commission's proposal to the Gothen-
burg European Council) COM(2001)264 final. 
Brussels. Letöltés dátuma: 2016. 09. 27. forrás: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/in-
novation/pdf/library/strategy_sustdev_en.pdf

[3] Presidency Conclusions – Göteborg Eu-
ropean Council, 15 And 16 june 2001 SN 
200/1/01 REV 1. (2001). Letöltés dátuma: 2016. 
09. 27. forrás: http://www.consilium.europa.
eu/en/european-council/conclusions/pdf-
1993-2003/g%C3%96teborg-european-council-
-presidency-conclusions-15-16-june-2001/

[4] Presidency Conclusions – Barcelona Eu-
ropean Council, 15 And 16 March 2002 SN 
100/1/02 REV 1. (2002). Letöltés dátuma: 2016. 
09. 27. forrás: http://ec.europa.eu/invest-in-re-
search/pdf/download_en/barcelona_european_
council.pdf

[5] COUNCIL OF ThE EUROPEAN UNION. 
(2006. 06 26). Renewed EU Sustainable Deve-
lopment Strategy. Brussels. Letöltés dátuma: 
2016. 09. 27. forrás: http://register.consilium.
europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010917%20
2006%20INIT
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önkormányzatokkal és állampolgárokkal való szoros együttműködés fontosságát a fenntartható fejlődés 
biztosításának érdekében. E célból négy kulcsfontosságú célkitűzést határoztak meg:
− környezetvédelem, a gazdasági növekedést a negatív környezeti hatásoktól elválasztani képes megoldá-

sok által;
− társadalmi igazságosság és kohézió az alapvető emberi jogok, a kulturális sokszínűség és az esélyegyen-

lőség biztosítása, a bárminemű kirekesztés elutasítása által;
− gazdasági prosperitás, tudás, innováció és versenyképesség által magas életszínvonal, valamint gazdag 

munkahelykínálat biztosítása;
− az EU nemzetközi felelősségvállalásának érvényesítése a demokratikus intézményeknek a béke, a bizton-

ság, a szabadság, valamint a fenntartható fejlődés világszintű elterjesztésének érdekében.
A gazdasági, ökológiai, szociális és kulturális elemek kiegyensúlyozott integrációjának, illetve össze-

hangolásának érdekében, az EU stratégiájába a következő irányadó elveket építették be:
− az alapvető emberi jogok biztosítása és védelme;
− a generációkon belüli és az azok közötti szolidaritás;
− egy nyílt és demokratikus társadalom működtetése;
− az állampolgárok informálása és aktív bevonása a döntési folyamatokba;
− az üzleti környezet és a társadalmi partnerek implikálása;
− az ágazati politikák koherenciája és a kormányzás minőségének biztosítása minden (helyi, regionális, 

nemzeti, globális) szinten;
− a gazdasági, szociális és környezeti politikák integrációja hatástanulmányok és az érdekelt felek meghall-

gatása által;
− modern ismeretek felhasználása a gazdasági és beruházási hatékonyság biztosítására;
− az elővigyázatossági elv alkalmazása bizonytalan tudományos információk esetében;
− a „szennyező fizet”-elv alkalmazása.

A stratégiában megfogalmazott célkitűzések között több köztelező betartandó határidőt. További na-
gyon fontos jellemzőjük, hogy pontos implementálási, ellenőrzési, követési és jelentéstételi szabályokat is 
tartalmaz.

Közösségi informatika

Az ezredforduló után kezdett el meghonosodni egy, az új kommunikációs és információs technológiáknak 
a közösségekben játszott megnövekedett szerepére utaló, új kifejezés: a közösségi informatika, amely egy az 
infokommunikációs technikáknak a közösségek társadalmi, kulturális vagy gazdasági fejlesztéséhez/ fej-
lődéséhez kötődő fogalmat jelöl. Tekinthető ez ugyanakkor a közösségi cselekvések valós és/vagy virtuális 
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szférájának interdiszciplináris és multikulturális megközelítési módjának az 
említett modern technikák felhasználásával. A megfelelő angol nyelvű kifeje-
zések: community informatics, community networking, electronic community 
networking, community-based technologies, community technology, főként an-
nak a közösségi és hálózati jellegét emelik ki.

Léteznek, persze, kevésbé emelkedett definíciók is, mint például a Mi-
chael Gursteiné, aki szerint a közösségi informatika nem egyéb, mint az 
informatikai és kommunikációs technológiák alkalmazása a közösségi fo-
lyamatok beindításában és megerősítésében. [6] A fő célkitűzés a közösségi 
részcélok megvalósítása, beleértve a digitális megosztottság (digital divide) 
felszámolása mind közösségen belül, mind pedig a közösségek között. Túl 
ezen a szűkebb definíción, a kifejezést egy tágabb értelemben is használhat-
juk, mint ama lehetőségeknek az összességét, melyek által az információs és 
kommunikációs technikák hasznosíthatók a marginalizált közösségek által a 
gazdasági fejlődés, a szociális igazságosság és a politikai képviselet megvaló-
sításában, főként interneten keresztül.

Az információs társadalmi politikáknak a helyi és/vagy regionális közös-
ségekben, azok gazdasági és társadalmi fejlődésében betöltött szerepének az 
illusztrálására számos példát sorolhatunk fel, mint [7]:
− a vidéki és az elzárt régiók infrastruktúrájának fejlesztése, valamint az otta-

ni vállalkozások infrastruktúrához való hozzáférésének, technológiai tá-
maszának és a tanácsadásnak a biztosítása;

− az információs és kommunikációs technikák ismeretének és használatá-
nak, valamint az ezeken alapuló szolgáltatások elterjesztése, különös tekin-
tettel az üzleti életre;

− a vidéki közszolgáltatások és a helyi adminisztráció fejlesztése, vala-
mint a közösség számára releváns általános és helyi érdekű információk 
biztosítása;

− a különböző szakterületeken (mezőgazdaság, turizmus, stb.) szükséges tu-
dástranszfer biztosítása a közösségnek és a közösségtől, releváns informá-
ciókat nyújtva a különböző érdekcsoportoknak, mint például a helyi üzleti 
körök vagy a civil szféra;

− munkahelyek létesítése és a szociális és gazdasági fejlődés fenntartása a 
helyi lakosság képzése és távmunka-lehetőségek, valamint a helyi termelők 
számára szükséges piaci információk biztosításával, kiiktatva a közvetítő-
ket és növelve ezáltal a bevételeket;

[6] Gurstein, M. (2007): 
What is community infor-
matics (and why does it 
matter)? Polimetrica. Letöl-
tés dátuma: 2016. 09. 28. 
forrás: http://eprints.rclis.
org/10919/1/WhAT_IS_
COMMUNITY_INFOR-
MATICS_reading.pdf

[7] Falch, M. (2000): Com-
munity Impact of Telebased 
Information Centers. In: M. 
Gurstein, M. (Ed.): Com-
munity Informatics: Enabling 
Communities with Informa-
tion and Communications 
Technologies. London: her-
shey and London Idea Group 
Publishing.
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− a közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális gondozás, stb.) hatókörének
kiterjesztése;

− a regionális kohézió erősítése az elszigetelt közösségek nemzeti és nemzetközi in-
formatikai hálózatokba való integrálása által, felgyorsítva így a javak és szolgálta-
tások cseréjét is.

Változások az oktatásban

Amennyiben egy régió versenyképes akar lenni, szükséges, hogy ezeket az új esz-
közöket és a rájuk épülő technológiát minél magasabb szinten ki tudják használni. 
Ez nemcsak a szükséges eszközök meglétét feltételezi, hanem a hatékony működte-
tésükhöz elengedhetetlen szaktudás birtoklását is. Ezt a tudást, viszont, csak új, az 
átadandó ismeretekhez és az új generációk tanulási sajátosságaihoz alkalmazva lehet 
tanítani. 

jelenleg az oktatásban résztvevő hallgatókat, akik 1995 és 2009 között születtek, 
már a „Z-generáció” jelzővel illeti a szakirodalom. Más előforduló megnevezéseik: 
„facebook-generáció”, digitális bennszülöttek, zappers, azaz kapcsolgatók, „instant 
online” korosztály, „dotcom”-gyerekek, netgeneráció, igeneráció, jól hangsúlyozzák a 
főbb jellemzőiket is. E generáció tulajdonságaiként a következőket szokás kiemelni  [8]: 
− nagyon fontos számukra a személyi szabadság; 
− folyamatosan megosztják társas életüket a nyilvánossággal; 
− elődeiknél sokkal gyorsabb ritmusban élnek; 
− nem félnek a változástól, mert ebbe születtek bele és hozzászoktak; 
− kevésbé lojális fogyasztók;
− inkább magukban bíznak, mint a körülöttük lévő világban;
− praktikus szemlélet jellemző rájuk;
− inkább okosak, mint bölcsek;
− bátrak és kezdeményezőek;
− kevésbé mutatnak hajlandóságot a szabályok betartására;
− az elektronikus eszközöket profin kezelik. 

A felsorolt jellemzők jól szemléltetik azokat az alapvető eltéréseket, melyek újabb 
kihívásokat állítanak az oktatási intézmények, illetve a képzési rendszer elé. A globa-
lizáció hatásainak és a digitális korral való együttélésnek köszönhetően a Z-generá-

[8] Pál, E. (Szerk.) 
(2013): A Z-gene-
rációról… irodalmi 
áttekintés. Pécs: Pécsi 
Tudományegyetem. 
Letöltés dátuma: 
2016. 09. 12. forrás: 
http://ktk.pte.hu/
sites/default/files/
mellekletek/2016/01/
pal_torocsik_irodal-
mi_attekintes_a_z_
generaciorol_2013.
pdf
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ció „itt és most” keresi a válaszokat a kérdésekre, rövid távú időorientációval 
bír, melynek részben velejárója a rövid, fókuszált figyelem és annak megosz-
tása több eszköz, esemény között (multitasking). A gyorsaság fokozódása az 
üzenet tartalmáról annak terjesztésére helyezi a hangsúlyt. Vagyis már nem 
az a fontos, hogy mit, hanem az, hogy milyen gyorsan, milyen hatékonyság-
gal tudunk közölni. 

Látható, hogy ezek a generációs sajátosságok új, a klasszikus oktatá-
si formáktól eltérő módszerek alkalmazását igénylik, holott napjainkban is 
elsősorban a klasszikus oktatási módszerek dominálnak az oktatók között. 
Korábbi vizsgálatok eredményei igazolják, hogy a klasszikusként számon 
tartott módszerek közül is elsősorban a tanári magyarázat, a szemléltetés, a 
megbeszélés, az egyéni és csoportmunka, valamint a kiselőadás a közkedvelt 
a közoktatásban, gyakorlatilag minden szinten. 

Az új körülmények között, le kell számolnunk az egyik legmakacsabbul 
kitartó tévhitünkkel is, miszerint az iskola elsőbbséget élvez minden más ok-
tatási formával szemben. Ez egy centralizált, bürokratikus államszervezeti 
rendszer kivetítése az oktatásra, illetve nevelésre, miáltal az iskola az állami 
ellenőrzés és az indoktrináció egyik leghatékonyabb eszközévé válik. Sajnos 
egy ilyen merev, rugalmatlan, statikus intézmény nem tud „valós időben” re-
agálni egy dinamikusan változó komplex rendszer folyamatos változásaira.

Ilyetén körülmények között, át kell értékelnünk mind az oktatás, mind 
pedig az oktatási intézményeink szerepét. Az új oktatási és képzési formák 
egyik legfontosabbika a folyamatos tanulás (life long learning). Ezt célszerű 
két dimenzió mentén vizsgálnunk. horizontálisan a tanulásnak a társadal-
mi és az egyéni lét minden területére való kiterjesztéséről van szó, mind a 
formális, mind pedig az informális oktatás eszközei által. A formális oktatás 
magában foglalja a „hagyományos” iskolarendszer: elemi-, közép- és felső 
szintjét, a speciális képzési vonalakat, de olyan más, újabb intézményeket is, 
mint az e-oktatás különféle formáit. Az informális oktatás, egyrészt továbbra 
is folyik a „hagyományos” csatornákon (család, kulturális intézmények), de 
egyre inkább áttevődik, hála a modern tömegkommunikációs eszközöknek, 
az internetre. Az igazi újdonságot a vertikális dimenzió adja: a tanulási folya-
mat kiterjesztése az egyéni lét teljes idejére. Nem nehéz belátni, hogy mind-
ennek milyen komoly gazdasági vetülete van. [9]

[9] Zakota, Z. (2007). Felnőtt-
képzés − felnőttoktatás. Parti-
umi Egyetemi Szemle. VI(1). 
Pp. 61−66.
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Tanuló régiók

Ezekre az új kihívásokra adott egyik válasz a tanuló régió. A tanuló régió fogalmának mai 
napig sincs egyértelmű meghatározása, mégis egyre jelentősebb szerepet játszik a regionális 
kutatások terén, mind világ-, mind pedig európai viszonylatban. Megközelítésmódunkban 
kézenfekvőnek tűnik azt a koncepciót használnunk, mely szerint az nem egyéb, mint a tu-
dásgazdaság területi alkalmazása, figyelembe véve annak időbeli alakulását is. Nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy ez a témakör a regionális kutatások egyik legdinami-
kusabban fejlődő ágazatát képezi. 

Bár a pontos definíció hiányzik, az egyértelműen kijelenthető, hogy a tanuló régió fogal-
ma szervesen kötődik az innováció, illetve az innovációs rendszerek fogalmaihoz. A tanuló 
régió középpontjában általában egy (esetleg több) tanuló város áll, mivel csak együtt tudják 
biztosítani azokat az infrastrukturális, gyártási, technológiai, intézményi és képzési erőfor-
rásokat, valamint azokat a kozmopolita értékeket, amelyek lehetővé teszik a hatékony inno-
vációt és képesek általa a 21. század motorjaivá válni. Ami a szinteket összeköti, az egyrészt 
az innovációs szellemhez, másrészt a folyamatos tanuláshoz való pozitív viszonyulás. Vagy 
másképp fogalmazva, azt is mondhatnánk, hogy a tanuló régió fő jellemzői az innováció-
vezérelt fejlődés és az élethosszig tartó tanulás.

Tekinthetjük, ugyanakkor, a tanuló közösséget (várost, régiót) az élethosszig tartó tanu-
lás (life long learning) egy gyakorlati megvalósításának is, az oktatásfejlesztés és –reform 
egy alapvető irányelvének vagy, ha úgy tetszik, az élethosszig tartó tanulás egy modern, 
pragmatikus és operacionális implementációjának. hogy ez mennyire kötődik, ugyanakkor 
a fenntartható fejlődés fogalmához, azt jól illusztrálja az UNESCO-nak a fenntartható fej-
lődés tizenhét célját tartalmazó listája, melyen negyedikként szerepel a mindenki számára 
befogadó és minőségi oktatás és az élethosszig tartó tanulás. [10]

Bár a tanuló város fogalmát a fejlett országok kontextusában dolgozták ki, az gyorsan 
átterjedt a fejlődő országokra is és jelenleg, egyre több város vállalja fel, ma már gyakorla-
tilag egy globális jelenségről beszélhetünk. Számos példa illusztrálja, hogy a tanuló régiók 
hatékony eszközt képezhetnek az élethosszig tartó tanulás megvalósítására. Bár sok eset-
ben létrehozásukat állami vagy akár államközi szinten kezdeményezik, a megvalósításuk 
és működtetésük mindig a helyi/regionális szint feladata. jól példázzák e konstrukciók sok-
féleségét az európai tanuló régiók: jena, Poitiers, Øresund, Andalusia vagy London esetei. 

Tény, hogy 2008 óta a világ lakosságának több, mint fele városokban él. Ahhoz, hogy 
ezek a gigaközösségek élhető életet biztosíthassanak lakóiknak új városszervezési és –veze-
tési megoldásokra van szükség. Ezek egyik leghatékonyabbika lehetne a tanuló közösség/ 
város/régió elve, illetve gyakorlata.

[10] UNESCO.
(é.n.) Sustai-
nable Deve-
lopment 
Goals − 17 
Goals to 
Transform 
Our World − 
Goal 4: Ensure 
inclusive and 
quality educa-
tion for all 
and promote 
lifelong learn-
ing. Letöltés
dátuma: 2016. 
09. 30. Forrás:
http : / /w w w.
un.org/sustai-
nabledevelop-
ment/educati-
on/

                          Zakota Zoltán−Németh István
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