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      A beszámoló tartalma

1. TEVÉKENYSÉGI ÁTTEKINTŐ (3-7)

2. ANYAHÁLÓZAT – A Csíki Anyák Facebook csoport 
elemzése. Egy kutatás eredményeinek rövid 
bemutatása (8-31)

3. NEW MEDIA, NEW IDOLS? Teenagers, role 
models, media usage. (32-48)



  

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A. Új tárgyak (2014-ben először oktatott tárgyak)

1. Társadalomtörténet. 

2. Kutatásmódszertan a kommunikációtudományban. 

3. A deviancia szociológiája.

B. MA és PhD képzésekben oktatási tevékenység
1. A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia MA képzésében 

való oktatás – Szegénység és etnicitás tárgy.

2. A Debreceni Egyetem Szociálpolitika Doktori Programjába 
való bekapcsolódás, és ezáltal a magyarországi doktori 
rendszerben való oktatói akkreditáció.

3. A Debreceni Egyetem Szociálpolitika Doktori Programjában 
két tárgy oktatása: Számítógépes módszertani felzárkóztató 
tárgy, és Közpolitikák.



  

        OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK 

1. Elemzések a XX. századi erdélyi magyar 
társadalomról. Szöveggyűjtemény. Studium Sorozat. 
Sepsiszentgyörgy: T3 Kiadó.  (266 oldal)

2. Társadalomtudományi szövegek szerkesztési 
technikái. Előadás-vázlatok és gyakorlatok. Studium 
Sorozat. Sepsiszentgyörgy: T3 Kiadó. (74 oldal)

3. Szegénység és szegénységellenes politikák. Egyetemi 
jegyzet. Studium Sorozat. Sepsiszentgyörgy: T3 
Kiadó. (100 oldal)
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3. Biró A. Zoltán – Gergely Orsolya: Székelyföldi tizenévesek médiahasználati gyakorlatáról. - 
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5. Ülésvezető elnök a plenáris előadások alatt: A média hatása a gyermekekre és 
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6. Szekció moderátor: Gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő gyermekek médiahasználati 
szokásai. Műhelymunka. - A média hatása a gyermekekre és fiatalokra Konferencia, 
Csíkszereda. 2014. május 7-8.

7. Gergely Orsolya: Új média, új ikonok? Példaképkérdés székelyföldi tanulók körében. VIII. 
Újmédia Konferencia, Marosvásárhely, 2014. március 28.

8. Gergely Orsolya: Új média, új ikonok? Székelyföldi hetedikesek és tizenegyedikesek 
példaképeiről. Erdélyi Médiajelentés 2014. KAB Konferencia. Kolozsvár, 2014. 
november 15.

9. Gergely Orsolya: Nő a tét! A székely nő ma! Székelyföldi nők konferenciája. RMDSz 
Nőszervezet, Erdőszentgyörgy, 2014. október 18.



  

         PUBLIKÁCIÓK

A. Megjelent

1. Gergely, Orsolya (2014) Mothers Online. The content analysis of the 
Mothers from Csík (Ciuc) Facebook group. In. Horváth, Gizella – Bakó, 
Rozália Klára – Biró-Kaszás, Éva (eds.) Ten Years of Facebook. The 
Third Argumentor Conference. Oradea: Partium Press, Debrecen: 
University Press. pp. 311-338.

B. Megjelenés alatt 

1. Gergely Orsolya (2014) Nagycsalád – számokban. A székelyföldi 
család méretének alakulásáról, néhány statisztikai adat tükrében. 
Civilfórum 2014/2.

2. Gergely, Orsolya (2014) New Media, New Idols? Acta Universitatis 
Sapientiae Communicatio.

3. Gergely Orsolya (szerk.) (2014) Média – Oktatás – Közösség. A média 
hatása a gyermekekre és fiatalokra Konferenciakötet. Csíkszereda: 
Státus Kiadó.



  

         KUTATÁS

1. A család méretét befolyásoló társadalmi tényezők Székelyföldön. 
Egyéni kutatás. Időtartam: 2014. október – 2015. március. 

2. Munka és karrier:  fiatalok  munkaerőpiaci integrációja a 
Székelyföldön. Támogató: MTA Domus Kuratórium. Domus csoportos 
programok / Ösztöndíjprogramok. Szerzőzédsszám: 38/6865/HTMT. 
Időtartam: 2014-2015. 

3. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Sapientia EMTE – 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Esettanulmányok készítése és 
survey  program. 2013-2014.

4. Közösségi identitás, társadalmi kohézió a székelyföldi fiatal családok 
körében. Domus csoportos programok / Ösztöndíjprogramok. 
Szerződésszám: DSZ/56/2013. Támogató: MTA Domus Kuratórium. 
Időtartam: 2013-2014

5. Csíki Anyák Online. Egyéni kutatás. Facebook csoport elemzése. 
Időtartam: 2014. március-október.  



  

Anyahálózat
  A Csíki Anyák Facebook csoport elemzése

Egy kutatás eredmények bemutatása 



  

• a család is egyre hangsúlyosabban 
megjelenik a virtuális térben: mind több apró 
részletet kapunk a családi és egyéni 
életmódról 

• a család életmódja egyre jobban 
kirajzolhatóvá válik a család online jelenléte 
révén is.

• a virtualitással prezentálhatóbb lesz a 
családi élet, népszerűsíthetővé válnak a fontos 
családi események, történések.  

Kiindulópontok I. 



  

• egy korábbi (iWiW) kutatás tanulságai 
(Gergely 2009, 2011), illetve egy kísérleti 
kisebb (Facebook) kutatás nyomán (2013) 
kiderült: a nők esetében jelentős eltérés 
mutatkozott a profilkép, a fotó, a közösségi 
oldalon való aktivitás terén.

• a GYES-en levő anyukák esetében még 
erőteljesebb a virtuális jelenlét és aktivitás

• a kisgyerekes édesanyák szinte kizáró 
jelleggel a családról, gyerekről posztolnak, 
írnak, töltenek fel fotókat

 

Kiindulópontok II. 



  



  

• anyákat tömörítő Facebook 
felületen végezni el egy kutatást

• Csíki Anyák Egyesülete – civil 
szervezet, amely a működtetője egy 
FB csoportnak

A kutatás ötlete



  

    Alkalmazott módszertan

A. Tartalomelemzés: 

a) 2014. május folyamán történt csoporton belüli 

megosztásokat elemezve

b) példák szintjén korábbi megosztásokat, poszt-okat is 

beemeltünk, 

B. Interjúk

   13. félstrukturált interjú is készült olyan anyákkal, akik 

legalább egy éve tagjai a csoportnak 



  

A csoportról 
https://www.facebook.com/groups/csikianyak/

- zárt csoport

- 2011 végén indult

- 1501 tag (2014. november 
19-én: 1648)

- egy yahoogroups-os 
levelezőlistából nőtte ki 
magát (amely 2009. 
október 18-án indult) 

- egy átlagos hónapban 
200+ poszt jelenik meg

- a csoport 6 hónap alatt 
nőtt meg

https://www.facebook.com/groups/csikianyak/


  

    Statisztikai adatok



  

    A bejegyzések típusa



  

      Bejegyzések 1. - KÉRDÉS 



  

      Bejegyzések 2. - INFORMÁLÁS



  

      Bejegyzések 3. - FELHÍVÁS



  

     Bejegyzések 4. - HASZNOS/TIPP 



  

    A posztok tematikai kategorizálása



  

     Képanyag-megosztás 1.  



  

     Képanyag-megosztás 2.  



  

     Képanyag-megosztás 3.  



  

Facebook jelenlét 1. - KAPCSOLAT
„A kislányom pár hónapos volt, sehová sem tudtam járni, akkor költöztünk 

ki falura, lakást újítottunk, semmire sem volt időm, sehová sem tudtam 

járni. Sehová. Barátnőimmel már nem volt időm találkozni, beszélgetni, 

csak ha meglátogattak, de ritkán tudtak látogatni, mert nem tudtam 

soha megmondani mikor alszunk, mikor eszünk, mikor sétálunk. Így 

kerestem azok társaságát, akik hasonló problémákkal küzködnek, 

akiknek hasonlóak a kérdéseik, félelmeik. Nem szoktam kommentelni, 

de követem a bejegyzéseket, és sokat tanulok mások tapasztalataiból” 

(29, f. végzettség, falu, 1 gyerek [6 hónapos], gyereknevelési sz.)



  

 Facebook jelenlét 2. - KÉPBEN LENNI

„A posztolt dolgokat nagyjából kétnaponta 
elolvasom, mindig visszamenőleg is. Illetve 
olyankor olvasok bele, ha értesítést kapok, 
hogy valamelyik ismerősöm kommentet írt.” 

(34, f. végz., falu, 2 gyerek [3 és fél év], 
gyermeknevelési sz. )



  

 Facebook jelenlét 3. - TAPASZTALAT

„Inkább tapasztaltabb anyukák szoktak kommentelni, 

megosztják véleményüket, tapasztalataikat... Az az 

igazság, hogy egy, két vagy háromgyerekes édesanya 

szavára már másképp hagyatkozik az ember, az 

egygyerekesek pedig ha gondolják, érzik is, mi a 

helyes válasz, nem akarnak belekotyogni, mert nekik 

még nincs akkora tapasztalatuk, szerintük.”

(33, k. végz., 2 gyerek [5 és 2], v. gyereknevelési sz.)



  

 Facebook jelenlét 4. - TAPASZTALAT

„Azt gondolom, hogy az első gyermeküket nevelő 

édesanyák kérdeznek a legtöbbet. Akik 

kommentálnak, válaszolnak, azok a többgyermekesek, 

vagy idősebbek, vagy nagyon jártasak a 

témakörökben.” 

(37, f. végz., 2 gyereke [6 és 4], város)



  

       Tagok - TÍPUSOK
 AKTIVISTA – a modern nevelési elveket vallók, előző 

generáció (szülők) gyakorlatának erős kritikája (kötődő 
nevelés, igény szerinti szoptatás, háborítatlan szűlés, 
medicína megkérdőjelezése, otthonoktatás stb.)

 ÉRDEKLŐDŐ – gyakran elérhető minta hiányában 
informálódó, tanácsokat kereső, segítséget kérő

 SZÜLETETT ANYA – magabiztosabb, többedik 
gyereket nevelő, tapasztalt anya, gyereknevelési 
készséget magától értetődőnek, ösztönösnek tekinti

 SZABADONÉBREDŐ – gyereknevelést érintő 
tartalmakban (is) az internetet megkérdőjelezhetetlenül 
szakértőnek tekintő.

 PASSZÍV – véleménye, meggyőződése nehezen 
jellemezhető, mivel nem aktív (posztoló, like-oló, 
kommentelő) csoporttag



  

       Megállapítások 1.

 Azonnali visszaigazolás, azonnali tanács
 Jelentős az empátia, megértés, támogatás (ill. 

ennek érzete)
 A virtualitás azonnali és „mérhető” visszaigazolása 

értékmegerősítő és véleményformáló 
 A virtualitásban a hasonló helyzetek, „közös 

sorsok” tábora gyorsabban épül
 A kvázi idegenség könnyít a tanácskérésen, 

elbátortalanodás
 A nagyon modern elképzelésekbe, gyakorlatokba 

elköteleződés nélkül be lehet pillantani



  

       Megállapítások 2.

 Gyermeknevelési „mainstream” minta megváltozni 
látszik – még egy hangsúlyosan tradicionális 
közösségen belül is igen jelentős átalakulások 
zajlanak – ebbe bárki szabadon bekapcsolódhat

 A meggyőződések, tapasztalatok igen jelentős 
egyéni színezete felértékelődik, mi több, 
csoportot kovácsol, tábort épít

 Bizonyos értékek mellett/ellen való felsorakozás 
azonnali, látványos

 A „virtuális” tanácsok, tapasztalatok felülírják a 
generációs mintákat, „szabályokat”, elvárásokat



  

New Media, New Idols?
Teenagers, role models, media usage

 

GERGELY, Orsolya

Sapientia University, Department of Social Sciences



  

Empirical data source



  

Modell-followers. Modell-ignorers 



  

To become like WHO? (2012) 



  

To become like WHO? (2014) 



  

Statistical corelations



  



  



  

Number of role models: NONE

1. Confident

2. Undecided

3. Individual



  

Confident
I am just perfect without an idol", 

„I'm glad that I was born that way and I am 
satisfied with myself",  

"I don't need it",  

„I do not think it is helpful to have one”. 



  

Undecided
"I have not thought really to this", 

"I do not know exactly what I want to be", 

"I do not know yet what kind of adulthood will I 
have", 

„I have not thought about this yet, maybe 
because I do not know anybody to whom I 

look up fully.



  

Individual
"I am a special person, and I do not want anyone to 

be similar to anyone else, I am what I am",  

"I do not want to live after no one, I follow my own 
path", 

"I want to look like me!", 

"I do not want anyone's copy, because the people 
now-days are some kind of imitation, for example 

in fashion, career etc.”



  

In 2012

Have an idol – only the half of the 
teenagers from 7th and 11th grade have 
an idol

Do not have an idol - to preserve their 
“uniqueness”

Role models: 
Family members  
Stars/ Media stars



  

In 2014

Have an idol – a bit more pupil have a 
role model/think about this 

Role models: 
Family members – the motivation is a 
bit more clear  
Stars, media stars

   (Hungarian) sportman in a higher 
number



  

New idols?
Yes: they choose a model, an idol or from their physical 

environment or from the media. Those local “heroes”, 
historical persons, contemporary talented but not 
mediated persons, who do not appear in the media, on the 
Internet, are not well-known, do not become popular, 
moreover will not appear in the focus of the teenagers, 
could not become a model for them. 

partially yes: the new icons are infiltrated in teenagers' 
mind, since one third of them (among those, who have an 
idol) had chosen some iconic person known from media, 
television or Internet, perhaps from newspaper. 

partially no: the teenagers can select. Even if the media has 
an important impact on their life, two teenager from three 
wants to become like his/her mother, father, a relative, a 
friend. Even so, they can select whit kind of role model is 
authentic. 



  

Possibilities...
! Pedagogues: the 'role model' thing should 

be more accentuated in the latent curriculum 
(school)

! Local communities: point out at local 
heroes 

! Parents: affirmation

! Regional and local media : „Role model 
creation” 
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