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-
-

a képzés során elsajátítottuk, majd a pályakezdés éveiben közvetlen mentori 

-
-

-

zöme ráadásul nem a pedagógusképzés során elsajátítható válaszokat ad. A pá-

tanítási nap tekintetében minimum 45 percet, sok esetben 1 órát, lyukasórákkal 
-

-
rátusan megtervezni, megszervezni, regulázni, a gyermekeket a tanórák között 
is kézben tartani, az engedetleneket betörni, pedagógiailag irritálni, ezzel ellen-
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-

-
sabb formáira. Amit a jelenlegi rendelethez képes hozzárendelni a mai magyar 
iskolai gyakorlat, az a már említett herbartiánusi felfogásban szervezett forma. 

semmit tenni, de vigyázó szemekkel és néha rosszalló pillantással nyugtázzuk 
az egyéni választásokat, még a játék közbeni megnyilvánulásokat is. Freud óta 
tudjuk, hogy a játék a vágyak kivetítése, és már Rousseau is úgy vélte, hogy a 
játék maga a tanulás, ahol pedig nem ez az uralkodó elem, ott a tanulás min-
dig nehezített és akadályozott lesz. Jelen korunk neveléslélektani kutatói már 

-
-

határozott szabályok szerint, közösséget formálva. Vajon a lassan százéves el-

-

-

A játék szervezésében, lebonyolításában, vagy akár a játékban is aktívan részt 

tiszteletben tartja, és mindeközben ha kell segít, ha baj van intézkedik. A pusz-
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egy jól ismert bentlakásos magániskola. Az 1990-es években már kiválóan al-

-
geliztetés során a konyhai személyzet munkáját, a felszolgálást, a mosogatást, 

Óriási szerepe volt ennek a módszernek a fenntartható világra nevelésben is. 

-
kat, eseményeket, ötleteket, kísérleteket, színdarabrészleteket, amelyek minden 
alkalommal eredményesen szolgálták a nap intellektuális részének kezdetét. 

passzívan pihenni. Ezen túl, mivel szinte valamennyi tanár hirdetett napi sza-

-
sa, a tanulói világlátás formálása volt ezek célja. Ezek apró példák ugyan, de 

-

-
lésekre alapozva, egy populációszámában csekély, de életkori sajátságaiban 

-
-

jes képet lehetett kapni a válaszokból.
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. A válaszadók évfo-
lyamainak eloszlása az alábbi 1-es számú táblázatban található. 

Évfolyam Százalékos arány
Kumulatív 

eloszlás

1 5 7,81 7,81

2 2 3,13 10,94

3 1 1,56 12,50

4 1 1,56 14,06

5 3 4,69 18,75

6 9 14,06 32,81

7 3 4,69 37,50

8 19 29,69 67,19

9 3 4,69 71,88

10 7 10,94 82,81

11 6 9,38 92,19

12 5 7,81 100,00

Összesen 64 100

1. táblázat
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-
ták. A változók leíró statisztikáit a 2. táblázatban nem szerint, a 3-ban pedig 
életkor szerint jegyzem le. 

Elégedettségi 
Mutató

Összesen Fiúk Lányok

Átlag Stand. Dev Átlag Stand. Dev Átlag
Stand. 
Dev

Rövid 
1,81 1,09 1,51 1,00 2,21 1,18

Hosszú 
4,28 0,92 3,93 1,06 4,65 0,55

Napi 
beosztással

7,43 1,88 7,15 1,87 7,74 1,88

2. táblázat
Nemek szerinti elégedettségi átlagok

Elégedettségi Mutató Alsósok Középiskolások

Átlag
Stand. 
Dev

Átlag
Stand. 
Dev

Átlag
Stand. 
Dev

1,55 0,73 2,12 1,22 1,43 0,87

4,44 1,01 4,24 1,10 4,28 0,46

Napi beosztással 8,33 1,32 7,26 1,90 7,33 2,03

3. táblázat
Életkor szerinti elégedettségi átlagok

tató-
-

-

-
-
-

désekre pozitív választ adó diákok százalékos arányát jegyzem fel.
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… töltöm
Fiúk Lányok Alsósok Középiskolások Összesen

Fiúkkal-lányokkal  

Csak lányokkal

Tanáraimmal 

Fiatalabbakkal

Kedvteléssel

Áll-e pedagógus a 

Át kell-e alakítani a 

4. táblázat

Az alábbiakban tapasztalataimra, a fent felvázolt staszitikákra, illetve a szak-
irodalomra 

-
teszttel, illetve regresszióanalízissel bizonyítom.

1. 

-

2. -

3. A diákok szeretik igényelni a pedagógus segítségét, ahelyett, hogy kérés 

-
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4. 

szintekben. Az eredményeket az alábbi, 5-ös számú táblázatban közlöm. Ebben 
-

N Átlag

33 1,51 0,17 1,00 1,16 1,87

31 2,12 0,20 1,12 1,72 2,54

Összesen 64 1,81 0,13 1,10 1,54 2,09

-0,61 0,27 -1,14 -0,08

5. táblázat

jó-

hogy a két átlag megegyezik, azaz

Ezt a nullhipotézist azonban az alternatív hipotézis javára elvethetem. A t-sta-
tisztika -2,31. 
Az alternatív hipotézis, miszerint 

-

mennyire robosztus, lineáris többváltozós regresszióanalízissel döntöm el. Az 
eredmény a 8. táblázatban található. Valóban, a lány-bináris változó, amelynek 

-
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-
gedettséget. Átlagban 0,55 ponttal ad többet erre a mutatóra egy lány, mint egy 

diák, de kontrollálva ezekre a hatásokra, ami a táblázat második sorában talál-
ható, az eredmény megmarad. Az alábbi 6-ik illetve 7-ik táblázatban a hosszú 

-

lányok által jelentett átlagértékek megegyeznek, de mindkét esetben elvetem 

-

által jelentett érték átlaga. 

N Átlag

33 3,93 0,18 1,06 3,56 4,31

31 4,65 0,10 0,55 4,44 4,85

Összesen 64 4,28 0,11 0,92 4,05 4,51

-0,71 0,21 -1,13 -0,28

6. táblázat

N Átlag

33 7,15 0,33 1,87 6,49 7,82

31 7,74 0,34 1,88 7,05 8,43

Összesen 64 7,44 0,24 1,88 6,97 7,91

-0,59 0,46 -1,53 0,35

7. táblázat
A kétcsoportos t-teszt sta
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Az alábbi 8. táblázatban lineáris regresszióanalízissel bizonyítom, hogy 

-

-

y
i 1 i

 ..................................................................

0,08 0,09 0,15 0,17 0,02 0,25

64 64 64 64 64 64

8. táblázat

A többkategóriás bináris változó esetében, ami itt az, hogy a diák kivel tölti 
-

A beosztással való elégedettség gyenge hipotézisteszti eredményei itt is 
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-
ciaa-

-

-

-

-
-

-

i
1

i
 ............................

Évfolyam

Nem

Tanárral

Játékkal

Konstans

Pszeudo R-négyzet 0,18 0,19 0,34

Megf. száma 64 64 64

9. táblázat

A többkategóriás bináris változó esetében, ami itt az, hogy a diák kivel tölti 
-
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Ez a hipotézis a legérdekesebb, és ez tartalmazza a legtöbb tanácsot azzal kap-

-

többváltozós regresszióanalízissel bizonyítom. Ugyanakkor ez a kérdés jóval 
-

A tanár jelenléte endogén regresszorrá változik, ugyanakkor nincs módomban 
-

-

változót csak az endogén változóra gyakorolt hatása által befolyásolja. Ilyen 
eszközváltozó jelenleg nem áll rendelkezésemre.

-

-

nullhipotézist elvetem.
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N Átlag

25 0,60 0,10 0,50 0,39 0,81

39 0,33 0,07 0,48 0,18 0,48

Összesen 64 0,44 0,06 0,50 0,31 0,56

0,27 0,12 0,02 0,52

10. táblázat

-
-

meg. Az eredmények a 11. táblázatban találhatók. 

Tanári jelenlét

Évfolyam

Nem

Tanárral

Konstans

Pszeudo R-négyzet 0,05 0,07 0,16 0,35

Megf. száma 64 64 64 64

11. táblázat
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-
-

-

-
-

-

-

inkább kiegészítése a fenti hipotézisnek, ahol bizonyítottam a korrelációt, hogy 

fennti korreláció megmarad-e az évfolyam jelenlétével a regresszióban, illet-

hozzáadtam a regresszióhoz az évfolyamváltozót, és így demonstrálom, hogy 

-
len, és nem befolyásolja azt az eredményt sem, hogy a tanári jelenlét elrettenti 

továbbá a modell magyarázóértékét, a pszeudo R-négyzetet mindez drámaian 
növeli. 
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-

-
vallumnak is része kell, hogy legyen a játék, a játékos forma. De itt már a tanár 

meg és fegyelmezi, amit akkor tesz a leghatékonyabban, ha ebben is megje-
lennek a játék ismérvei. A Huizingától vett elméleti alapok, habár a játékra vo-

a kultúra ezen apró szegmensén is túlmutató gondolatai vannak. Ezért hiszem, 

Homo ludens – A Study of the Play-Element in Culture. 
Routledge and Kegan Paul. London and Boston. 

to participate in co-educated activities and prepare for the classes more tho-

it themeselves. 


