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Miről szól az előadás?

A kutatás főbb eredményei

A kutatásunk célja

Következtetések

A kérdőív bemutatása



Olyan tényezők beazonosítása,
amelyek akadályozzák, illetve
elősegítik, hogy a globális nevelés
szempontjai és tartalmai
szélesebb körben megjelenjenek a
magyar egyetemi szintű
pedagógusképzésben

KutatásuFk célja

Kérdőíves vizsgálat:

Hallgatók attitűdjei a globális problémakörökkel
kapcsolatban

Milyen mértékben jelennek meg a globális
problémakörök a mindennapi életükben és a
pedagógusképzés során



Az eredeti kutatás

Hain, F., & Nguyen, L. L. A. (2012). A globális nevelés szemlélete és
tematikája a pedagógusképzésben: Kutatási beszámoló [Global
education approach and themes in teacher education: Research
report]. Budapest: Anthropolis. 



AlapfogalEak tisztázása
az eredeti kutatás alapjáF

Globális Fevelés két főbb területe 
társadalmi igazságosságra nevelés
fenntartható fejlődésre nevelés

Tudás-tartaloE reFdszerezése

A globalizációs folyamatokra és a társadalmi
fejlődésre vonatkozó ismeretek

A humanitás univerzális fogalmára vonatkozó
történeti és filozófiai ismeretek

Hasonlóságokra és különbözőségekre vonatkozó
ismeretek



A kérdőív beEutatása

A kérdéscsoEagok:

Tájékozottság
A globális szempont fontossága
Bevonódás, globális felelősség a mindennapokban
A globális szempontok megjelenése a pedagógusképzésben
Pedagógiai módszerek
Kérdések a kitöltő számára fontos értékekről
Demográfiai adatok



Forrás: saját szerkesztés  Hain
& Nguyen (2012) alapján
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Hallgatói tájékozottság

nézőpont-váltás: az a tudás, hogy
mások szemével vagyunk képesek

látni a világot

A hallgatók ezekben a témákban ítélték
magukat a legtájékozottabbnak, 2012-ben:

nemek közötti egyenlőtlenségek
klímaváltozás

környezettudatosság, környezetszennyezés

tudatos fogyasztói magatartás

 Hain & Nguyen (2012) 



Forrás: saját szerkesztés
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Hallgatói tájékozottság
összehasoFlítása a két kutatás között

Néhány témakör esetében taláható jelentős különbség: 
Javult: Romlott:

2 mintás t próbák eredménye p<0,01 Forrás: saját szerkesztés



Forrás: saját szerkesztés
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Forrás: saját szerkesztés
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Pedagógiai Eódszerek isEerete
Az öt legismertebb
pedagógiai módszer:

Diákok kiselőadásai, beszámolói
Frontális előadás
Gondolat- és fogalomtérképek
Kooperatív csoportmunka (pl.: mozaik-
módszer)
Projektoktatás, probléma alapú tanítás

Az öt legkevésbé ismert
pedagógiai módszer:

Ellátási lánc/életciklus elemzés
Részvételi akciókutatás
Interdiszciplináris team tanítás
Közösség-alapú tanulás
Terepi/helyszíni (környezeti) nevelés



Forrás: saját szerkesztés
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Pedagógiai Eódszerek alkalEassága

Az öt legalkalmasabbnak ítélt pedagógiai módszer:

Diákok kiselőadásai, beszámolói
Terepi/helyszíni (környezeti) nevelés

Gondolat- és fogalomtérképek

Kooperatív csoportmunka (pl.: mozaik-módszer)
Projektoktatás, probléma alapú tanítás



Következtetések

A pedagógushallgatók tájékozottsága a
globális nevelés témakörében kilenc év alatt
nem változott jelentősen.

A pedagógushallgatók általában egyszer-
egyszer vagy alkalmanként találkoznak a
globális nevelés témakörével a képzésük
során és az iskolai gyakorlatukban.

A pedagógushallgatók általában ismernek a
globális nevelés terén hatékony pedagógiai
módszereket.

Néhány új és a globális nevelés terén
hatékony pedagógia módszer (pl. életciklus
elemzés, részvételi akciókutatás, team
tanítás) még kevésbé ismert a
pedagógushallgatók körében.
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