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Előszó
Napjainkban az oktatás különböző kérdéseivel foglalkozó
szakmai berkekben és a közbeszédben is egyre többször
találkozhatunk a globalizáció, a nemzetköziesedés kifejezéseivel. A jelenség megítélése sok esetben az egyéni
meggyőződésektől, a személyes érzelmektől sem mentes,
nem véletlen, hogy gyakorta vagy túlzottan pozitív, vagy
erősen negatív szövegkörnyezetbe ágyazva jelennek meg a
fogalmakhoz köthető valós, vagy éppen elgondolt következmények.
Amikor először felmerült e kötet megírásának gondolata, nem az vezérelt bennünket, hogy körbejárjuk, valójában
mit is jelentenek ezek a kifejezések, milyen tartalmakkal
ruházhatóak fel, sokkal inkább az, hogy megismertessük
leendő olvasóinkat azzal, milyen nemzetközi programok,
kezdeményezések léteznek, továbbá azok miként alakítják,
alakíthatják az oktatásról alkotott elképzeléseinket, miként
járulnak, járulhatnak hozzá egy hatékony és eredményes
oktatáspolitika kialakításához. Akár kitörő örömmel, akár
ódzkodva fogadjuk a nemzetközi – vagy éppen nemzetek
feletti – szervezetek oktatás területén végzett munkáját, azt
biztosnak véljük, hogy ezen elemzések, a feltárt eredmények ismerete megkerülhetetlen.
Ezért az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet arra vállalkozik, hogy egy olyan könyvsorozatot indítson útjára,
amely kiadványonként mindig más-más nemzetközi szervezet oktatással, oktatáspolitikával kapcsolatos legfrissebb
munkáit állítja a középpontba, ismertetve a legfontosabb
célokat, eredményeket, megállapításokat. Az egyes témák
kiválasztásakor elsősorban arra törekszünk, hogy az adott
szervezet által fontosnak tartott oktatási témákat, programokat mutassuk be. Ugyanakkor nemcsak ezen tevékenységek felsorolásszerű bemutatása a cél, hanem a rendelkezésre álló adatok, mutatók segítségével fel kívánjuk vázolni
a meghatározó irányvonalakat, továbbá a magyar vonatkozásokat fókuszba állítva próbáljuk meg értelmezni az egyes
eredményeket, javaslatokat. Emellett azt a látásmódot is
közvetíteni szeretnénk, mely szerint az oktatási rendszer
a környezetébe ágyazottan, más rendszerekkel együttesen értelmezhető. Miután kiemelten fontosnak tartjuk a

problémaközpontú elemzési megközelítést, az egyes programok, eredmények mögött meghúzódó jelenségekhez
kapcsolódóan hangsúlyt fektetünk kritikus észrevételek
megfogalmazására is.
Jelen kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, a Körkép
az oktatásról címet viselő kiadványsorozat első darabja,
amely a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD: Organisation for Economic Co-operation and
Development) oktatással kapcsolatos, adatokon és elemzéseken alapuló szerteágazó tevékenységét mutatja be, illetve
értelmezi, lehetőséget biztosítva a magyar oktatáspolitika
és szakértői kör számára nemzetközi viszonyítási pontok
keresésére, megismerésére. Bár a könyvben szereplő tanulmányok mindegyike önálló oktatási témát, területet dolgoz
fel, az egyes írások több ponton is kapcsolódnak egymáshoz, mely kapcsolódási pontokra minden esetben igyekeztünk felhívni a figyelmet. A kötet számos vonatkozásban
tanulságul szolgálhat a döntéshozók számára, így többek
között felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatási területre történő forrásbevonás hosszú távon az egyik legkifizetődőbb befektetés, valamint arra, hogy az egyes országok
összevetésekor érdemes figyelembe venni az adott országok
oktatási gyakorlatát, adottságait és feltételeit, így hasonlítva össze a lehetőségek szabta oktatási teljesítményt.
A nyitó tanulmány (Halász Gábor) az OECD oktatásban
betöltött szerepét, céljait, misszióját, működését összegzi,
utalva a szervezet történeti fejlődésére, ám döntően a nemzetközi, illetve a magyar oktatásra gyakorolt hatására fókuszálva. Ezt követik azok az írások, amelyek a tényeken
alapuló döntéshozatalt és közpolitikát, valamint az oktatáskutatást és fejlesztést segítő átfogó elvek és meghatározó
szempontok mentén vizsgálódnak, úgymint a fejlesztési és
elszámoltathatósági célokra egyaránt alkalmazható tanulói
és pedagógusértékelések (Szemerszki Marianna); az oktatási befektetések megtérülése egy olyan újszerű megközelítésben, mely a foglalkoztatatási és jövedelemhozadékra, valamint az oktatásba fektetett anyagi erőforrások pénzügyi
és társadalmi hasznosulására fókuszál (Györgyi Zoltán);
az eredményes és egyben méltányos oktatási rendszer kér-
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désköre felől megközelített oktatási esélyegyenlőség, nem
megfeledkezve a szülők szerepéről sem (Fehérvári Anikó –
Széll Krisztián); valamint az iskolázás általános jelentősége,
a pedagógusok, iskolavezetők oktatási eredményességben
betöltött szerepe (Imre Anna). Ezután az oktatási rendszerek egészének minőségi fejlesztése szempontjából alapvető
jelentőségű oktatási szintekhez, illetve területekhez kapcsolódó írások következnek, úgymint a kisgyermekkori
nevelés és gondozás – melynek kiterjesztése és minőségi
fejlesztése hatékony eszköze a társadalmi egyenlőtlenségek és a későbbi iskolai lemorzsolódás kezelésének (Török
Balázs), a szakképzés és a munkaerőpiac közötti átmenet
(Tomasz Gábor), az egész életen át tartó tanulás és a felnőttképzés (Széll Krisztián), valamint a felsőoktatás (Derényi
András) helyzetéről, tendenciáiról és legfontosabb aktuális
projektjeiről szóló tanulmányok.
Bár az egyes írások szerkezete hasonló (a téma jelentősége, konkrét ismertetése, összegző gondolatok), a felhasznált
információforrásokat és az elemzési, értelmezési szempontokat tekintve eltérőek. Így vannak tanulmányok, amelyek
konkrét adatok, adatbázisok feldolgozásán alapulnak, vannak futó vagy nemrégen lezárult projektek megállapításai
köré épülőek, és akadnak olyanok is, amelyek mindkettő-

re támaszkodnak. A kötet tanulmányai ugyanakkor nem
csupán adatokat, projekteket ismertetnek, hanem felhívják
a figyelmet az értelmezési keret, az adatok hátterében álló
folyamatok fontosságára is, továbbá megmutatják, hogy a
gazdasági válságot követő időszakban az OECD miként
tematizálta az oktatást, milyen főbb fókuszpontokat határozott meg.
Kötetünket az oktatás iránt érdeklődő kutatóknak, szakpolitikusoknak, egyetemi oktatóknak, hallgatóknak, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt ajánljuk. Reményeink
szerint haszonnal forgathatják azok is, akik most ismerkednek az OECD kutatási-fejlesztési eredményeivel, amint
az a szakmai kör is, akik ezúttal más kontextusba helyezve,
át- vagy újraértelmezve találkoznak a nemzetközi szervezet esetleg már ismert munkáival. Ennek megfelelően a
kötetben szereplő tanulmányok hol tudományosabb, hol
hétköznapibb nyelvezettel, de reményeink szerint minden
esetben érthetően és könnyen áttekinthető formában mutatják be a legfrissebb oktatásügyi irányvonalakat, eredményeket és azok kritikai reflexióit.
Budapest, 2014. június 20.

A szerkesztő

Halász Gábor

Az OECD és az oktatás
Az OECD keletkezése, fejlődése, missziója és
működése

Egy csaknem másfél évtizeddel ezelőtt készült tanulmányban, amelyben szerzőtársammal az OECD tevékenységét
mutattuk be az oktatás területén, úgy írtuk le ezt a szervezetet, mint olyan tudásközpontot, amely kiindulópontja
volt azoknak az új felismeréseknek, gondolatoknak, újításoknak és értékeknek, amelyek a fejlett világ országaiban
közvetlen módon befolyásolták a kormányok oktatással kapcsolatos nézeteit és viselkedését (Halász–Kovács,
2002). Utaltunk arra, hogy a hatvanas években az OECD
adta a legmeggyőzőbb érveket azok kezébe, akik az oktatást tekintették a gazdasági növekedés egyik legfontosabb
motorjának, az ágazat expanzióját szorgalmazták, majd
a hetvenes években ez a szervezet lett a szellemi bölcsője
annak a korábbi expanziónak véget vető új oktatáspolitikának, amely a munkanélküliség kezelésére, a hatékonyabb
költséggazdálkodásra és a kormányzás decentralizálására helyezte a hangsúlyt. Kiemeltük, hogy a kilencvenes
évtizedben talán az OECD-n belül fogalmazódott meg a
legtisztábban és a legkidolgozottabb formában azon paradigmaváltás igénye, amely az egész életen át tartó tanulás
politikájának térhódításához vezetett, és itt kezdődött meg
e politika operacionalizálása, ami azután végigvonult az elmúlt évtized egészén. Amit ehhez 2014-ben talán érdemes
hozzátenni: a legtöbben ma is az OECD-től várják, hogy
megfogalmazza annak az új oktatáspolitikai megközelítésnek a főbb elveit, amely orientálhatja a fejlett világ kormányait a 2008-as pénzügyi és gazdasági összeomlást követően létrejött helyzetben, mellyel kapcsolatban sokan úgy
vélik, hogy azt, ami korábban volt, nem lehet változatlanul
tovább folytatni (Halász, 2013a).1

Az OECD2 kormányközi szervezet, amelynek jogelődjét az
Egyesült Államok által Európa újraépítésére nyújtott, ún.
Marshall-segély menedzselésére hozták létre, és amely létét
annak köszönheti, hogy tagországainak kormányai előnyösnek látták megalapítását, illetve fenntartását, továbbá
e szándékukat időszakonként ismételten kifejezésre juttatják. A tagállamok olyan testületeken keresztül gyakorolják
az ellenőrzést a szervezet felett, amelyekben az általuk delegált megbízottak ülnek, és ahol együtt dönthetnek azon
célokról és prioritásokról, melyeket a szervezetnek követnie kell, valamint azokról az erőforrásokról, amelyekkel a
közös célokat megvalósíthatja.
Jelen formájában az OECD 1961 óta létezik: azóta teszi
lehetővé tagjai számára – először a 21 alapító országnak,
majd mára 34 tagállamnak –, hogy megosszák egymással szakpolitikai problémáikat, betekinthessenek egymás
szakpolitikai gyakorlatába, valamint kölcsönösen értékelhessék egymást. E dátum óta működik az OECD a fejlett
piacgazdaságok olyan érték- és problémaközösségeként,
ahol a kormányok rejtőzködés nélkül feltárják egymás előtt
problémáikat, és közösen keresnek ezekre megoldásokat.
Ennek érdekében, ahogy a szervezetet létrehozó és ma is
szabályozó Konvenció fogalmaz a) „egymást kölcsönösen
tájékoztatják, és a Szervezetet ellátják azokkal a szükséges
információkkal, amelyek a feladatai elvégzéséhez szükségesek, b) folyamatosan konzultálnak egymással, elemzéseket végeznek, közösen elfogadott projektekben vesznek

1
A szerző Magyarország 1996-os csatlakozása óta tagja az OECD Oktatáskutatási és Innovációs Központja (CERI) Igazgató Tanácsának. E
testületnek két alkalommal volt elnöke.

2
Az OECD rövidítés, amelynek feloldása Organisation for Economic Cooperation and Development – azaz Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.

Halász Gábor (2014): Az OECD és az oktatás. In: Széll Krisztián (szerk.): Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések . Budapest:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 7–15.
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részt, c) szorosan együttműködnek, és ahol erre szükség
van, cselekvésüket koordinálják” (OECD, 1960).
A közös értékeket és a cselekvés koordinálását többek
között olyan, jogi értelemben ugyan nem kötelező, mégis
rendkívül erős standardok megalkotása szolgálja, amelyek néha évekig tartó vitákból születnek, és amelyek követését, miután elfogadták őket, a tagállamok önmagukra
nézve kötelezőnek tekintik. Az OECD a globális kormányzás formálódóban lévő architektúrájába épül bele, ebben
foglalja el sajátos helyét. E különös hely éppen abból az
említett adottságából következik, hogy nincs jogi értelemben vett szabályozó hatalma, továbbá nincsenek olyan
pénzügyi forrásai, amelyekkel a tagállamokban bármilyen
viselkedést közvetlenül tudna ösztönözni. Befolyása döntően szimbolikus eszközökre épül: arra a tudásra, amelyre
azáltal tesz szert, hogy mélyen belelát a tagállamokban
zajló szakpolitikai folyamatokba, ezekről folyamatosan
adatokat gyűjt, ezen adatokat felhasználva globális elemzéseket végez, az országokat folyamatosan szembesíti ezek
eredményeivel, és mindezt kitűnően felkészült munkatársakkal teszi. Az OECD befolyása „okosságából” fakad,
ami nemcsak azzal függ össze, hogy egyedülálló minőségű
összehasonlító adatok birtokában van, és ezek elemzésére
különösen professzionális szakértői apparátust működtet,
hanem abból is, hogy különleges közvetítő helyet foglal el a
kormányzás és a tudományos kutatás világa között.
Az OECD tehát, mint pénzügyi erőforrásokkal és szabályozó hatalommal nem vagy alig rendelkező szervezet,
elsősorban szimbolikus eszközök alkalmazásával hat a tagállamok belső szakpolitikájára, ami gyakran nem lineáris
módon, nem a nemzeti kormányok által hozott döntések
közvetlen befolyásolásán keresztül történik, hanem áttételesen, például a nemzeti döntéshozók szocializációján vagy
a nemzeti szakpolitikai aréna szereplőinek helyzetbe hozása révén. Erre részben azon munkacsoportok, bizottságok,
programok sokasága ad lehetőséget, amelyek szakmai kapcsolatok sűrű szövedékét hozzák létre, lehetővé téve a nemzeti szakpolitika szereplői számára, hogy az így keletkező
nemzetközi kommunikációs térben egymással szemben
elvárásokat fogalmazzanak meg, nyomást gyakoroljanak
egymásra, tanuljanak egymástól, és egymás viselkedését
általában is alakítsák. Ezeket a kommunikációs hálózato-

kat a szervezet tudatosan építi és működteti: programjai
ezeken keresztül mélyen behatolnak a tagállamok szakpolitikai döntéshozatalának világába, oda folyamatosan impulzusokat küldve, és onnan folyamatosan táplálkozva.
A tematikus vizsgálatok körül kialakuló hálózatokon
belül zajló intenzív kommunikációt az OECD Titkársága
moderálja és orientálja, miközben ennek szereplői horizontális módon is hatnak egymásra, alanyai lesznek a kölcsönös szakpolitikai tanulásnak. A Titkárság belső szervezeti
tagoltsága a nemzeti kormányok felépítésére emlékeztet: az
egyes igazgatóságok, amelyek vezetői közvetlenül a főtitkárnak vannak alárendelve, a különböző ágazatokat képezik le,
illetve természetesen vannak ágazatokon átívelő, horizontális felelősségi területek is. Az oktatási ágazatnak 2002 óta
van önálló igazgatósága: korábban ezzel a területtel a foglalkoztatási és szociális ügyekkel integrált módon foglalkozott a Titkárság. Az Oktatási Igazgatóság elismertsége és
presztízse e szervezeten belül magasabb, mint egy átlagos
oktatási minisztériumé egy-egy nemzeti kormányon belül,
és ez az utóbbi években még inkább érvényessé vált. Jól illusztrálja ezt, hogy az OECD egyik kiemelkedő fontosságú
horizontális szakpolitikai stratégiáját, a képességstratégiát
(skills strategy) (lásd még e kötetben Tomasz Gábor és Széll
Krisztián írását) az Oktatási Igazgatóság irányítása alatt
dolgozták ki és implementálják.
A testületeknek szintén meghatározó szerepük van az
OECD munkájában. Közülük legfontosabb az OECD Tanácsa, amely a tagállamok Párizsban működő delegációinak vezetőiből (az OECD-nagykövetekből) áll, és amely
évente egy alkalommal miniszteri szinten tanácskozik.
A Tanácsnak alárendelve működnek a tematikus vagy
ágazati bizottságok, amelyek tagjait a tagállamok illetékes
minisztériumainak képviselői alkotják. Ilyen az Oktatáspolitikai Bizottság, amely azonban csak egyike az e területen működő testületeknek. Az oktatási ágazatban van még
négy további olyan testület, amely közvetlenül a Tanácsnak
van alárendelve: az Oktatáskutatási és Innovációs Központ
Igazgató Tanácsa (CERI Governing Board), továbbá három,
régóta működő, kiemelt program igazgatótanácsa: a felsőoktatással foglalkozó IMHE, a közismert PISA és az épített környezettel foglalkozó CELE. A többi programnak
is vannak irányító testületei, de ezek az itt felsoroltak alá
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rendelve működnek. A Tanács közvetlen ellenőrzése alatt
működő testületek nincsenek egymásnak alárendelve, de
az oktatási ágazat kormányzásának a múlt évtizedben végrehajtott reformja nyomán, az Oktatáspolitikai Bizottság a
munkaterv és a költségvetés tervezésében átfogó koordinációs jogosítványra tett szert.3 Ez a széttagolt és kevéssé
koordinált bizottsági struktúra az oktatási ágazat területén
különösen megnehezíti, hogy a tagállamok ellenőrizni tudják a Titkárság működését.
Az OECD ugyanakkor meglehetősen nagy gondot fordít
arra, hogy a tagállamok ne érezzék: az általuk létrehozott
szervezet kiszalad az ellenőrzésük alól. Túl azon, hogy a
tagállamok által delegált nagykövetek igen nagy befolyással bírnak, az oktatás területén a tagállami kontrollt két
sajátos mechanizmus is erősíti. Az egyik, hogy az itt zajló
programok jelentős hányadát nem az OECD központi költségvetéséből finanszírozzák, hanem a nemzeti oktatási minisztériumok által külön nyújtott hozzájárulásokból, amelyekhez a szervezet kizárólag akkor juthat hozzá, ha olyan
dolgokat tesz, amilyenekre e minisztériumoknak szüksége
van. Az ilyen, ún. önkéntes hozzájárulásból finanszírozott
programok csak akkor jönnek létre, ha kellő számú nemzeti minisztérium dönt a részvétel mellett, és hozzájárul a
költségeikhez. Az OECD az oktatás területén ilyen formán
a programok egyfajta piacát működteti: azaz amire van kereslet, az létrejön, amire nincs, az nem.
Egy másik mechanizmus, ami a programok tervezése során a tagállami kontroll erősítését szolgálja, az ún. prioritás
meghatározási procedúra. Az OECD kétéves munkaprogrammal dolgozik, így erre a folyamatra minden második
évben kerül sor. Ilyenkor a tagállamok oktatási minisztériumai részletes programtervet kapnak, és minden egyes
javasolt feladatot pontozniuk, illetve rangsorolniuk kell.
Ezek összesítése nyomán egyes javasolt programokról esetenként kiderül, hogy nem sikerült megfelelő támogatást
szerezniük, ilyenkor ezeket nem indítják el. Annak érdekében, hogy a tagállami hatóságok gyakran „szeszélyes”
viselkedése ne okozzon túl nagy szervezeti instabilitást,
3
Talán érdemes megemlíteni, hogy a CERI Igazgató Tanácsa elnökeként
végig részt vettem ebben a reform-folyamatban, ami jóval ambiciózusabb
célokkal indult, mint amit végül sikerült elérni.

a programok nagy stratégiai tematikus blokkokba szerveződnek, továbbá az egyes ilyen blokkok közötti erőforrás-átcsoportosításnak van egyfajta plafonja. A tervezett
programok és feladatok strukturálása egyszerre két dimenzióban történik. Egyfelől a közösen elfogadott középtávú
stratégia nagy tematikus pillérei szerint, másfelől funkcionális értelemben, tudásmenedzsment szempontok szerint.

Az OECD hatása az oktatás fejlődésére
Általában is elmondható, hogy az oktatási ágazat kiemelt
figyelmet kap az OECD tevékenységében, ami alapvetően
két dologgal függ össze: (1) az OECD az emberi erőforrásoknak és a humán képességeknek meghatározó szerepet
tulajdonít a gazdasági növekedésben, (2) az oktatáspolitikát az OECD a gazdasági és társadalmi fejlődés tágabb
kontextusába helyezi, azaz a hangsúlyt nem az ágazati
intézményrendszerek működtetésére teszi, hanem arra,
hogy az oktatás milyen módon járulhat hozzá hatékonyan
a gazdasági növekedéshez és a társadalmi szolidaritáshoz.
Az OECD-nek a hatvanas évektől kezdve meghatározó szerepe volt abban, hogy az akkor még újnak számító emberitőke-elmélet behatolt a közpolitika világába, és a fejlett
országok az oktatásra kezdtek úgy tekinteni, mint a gazdasági növekedés egyik motorjára.
Annak a ténynek a felismerése, hogy az emberi erőforrások és humán képességek kulcsszerepet játszanak a gazdasági növekedésben, majd a fejlett világ kormányainak
meggyőzése arról, hogy az ezekbe történő beruházás alapfeltétele a tartós gazdasági növekedés megvalósításának,
legerősebben az OECD-hez köthető (Rizvi–Lingard, 2009;
Papadopoulos, 2011). Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy a nemzetközi szervezetek oktatási befolyásának növekedését bíráló kritikai irodalom az OECD-nek
– éppúgy, mint az Európai Bizottságnak – leggyakrabban
éppen azt veti a szemére, hogy az oktatást „instrumentális”
módon kezeli (Rizvi–Lingard, 2009; Halász, 2012), azaz a
gazdasági növekedés gerjesztésének puszta eszközét látja
benne, elhanyagolva kulturális, humán és etikai dimenziókat. A szervezetet belülről ismerők persze számos példával
tudják igazolni ennek az ellenkezőjét is.
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Az emberi tőke elméletének gyakorlati alkalmazása,
nagyságának és gazdasági hatásának mérhetősége, az ezekből fakadó szakpolitikai köveztetések levonása, mindmáig
a szervezet oktatással kapcsolatos programjai középpontjában áll (lásd még e kötetbenn Györgyi Zoltán és Török
Balázs írását). Ez közvetlenül és látványosan megragadható
volt a kilencvenes évek első felében lezajlott, a maga idejében rendkívül nagy figyelmet kiváltó ún. Job study (OECD,
1994) eredményeiben (lásd még e kötetben Tomasz Gábor
írását), amely lényegében megalapozta az OECD élethos�szig tartó tanulási koncepcióját (OECD, 1996). Ez utóbbihoz köthető az élethosszig tartó tanulás korábban is létező
ideájának „operacionalizálása”, azaz konkrét szakpolitikai
stratégiává és ebből levezethető kézzelfogható intézkedésekre, beavatkozásokra történő lefordítása, aminek többek
között az Európai Unió ezzel kapcsolatos gondolkodására
és cselekvésére is meghatározó befolyása volt. De a humán
tőke gazdasági jelentőségéről való gondolkodás központi
szerepe jól megragadható az OECD korábban említett ún.
képességstratégiájában is (OECD, 2012a), amely akár úgy
is leírható, mint az élethosszig tartó tanulás szakpolitikai
paradigmájának új nemzedéke (lásd még e kötetben Széll
Krisztián írását). Korábban, amikor a tagországok viszonylag alacsony száma ezt még lehetővé tette, a legnagyobb befolyásuk az egy-egy országra fókuszáló elemzéseknek volt.
A gazdaságpolitika területén ma is a rendszeresen (másfél
évenként) elvégzett országértékelések alkotják az OECD
legkomolyabb eszközét,4 de korábban kisebb-nagyobb
rendszerességgel a tagországok oktatáspolitikájáról is készült ilyen,5 és ezek nemegyszer komoly belső oktatáspolitikai változások inspirálóivá váltak. A kilencvenes években helyüket fokozatosan átvették a tematikus vizsgálatok,
amelyek egy-egy kiemelt szakpolitikai területet vesznek

4
A legutóbbi gazdasági értékelést Magyarországról 2014 januárjában
tette közzé az OECD. Lásd az Economic Survey of Hungary 2014 című
weblapot
(http://www.oecd.org/hungary/economic-survey-hungary.
htm).
5
Mielőtt az OECD tagjává vált volna, Magyarországról is készült ilyen
jelentés (OECD, 1995).

célba, és több ország vesz részt bennük.6 Ezeket általában
a tagországok adott szakterületért felelős vezető minisztériumi tisztviselőiből és szakértőiből álló, ad hoc testületek
irányítása alatt folytatják, szinte mindig jelentős figyelmet
kiváltó nemzetközi konferenciákkal végződnek, emellett
több, a részt vevő országok által szervezetett nemzetközi
szeminárium és egyéb disszeminációs esemény kíséri őket.
A tematikus vizsgálatok végén mindig születik egy olyan
átfogó jelentés, amely hosszú évekig orientálhatja az adott
területről szóló globális szakpolitikai gondolkodást, és
amely nemcsak a tagországokban megfigyelhető aktuális
folyamatok szintetizáló elemzését adja, hanem a kapcsolódó legfrissebb kutatási eredmények összefoglalásának is
tekinthető. Ezek a jelentések szakpolitikai ajánlásokat is
tartalmaznak, amelyek az adott szakterületen a nemzetközi szakpolitikai közösség egyfajta konszenzusát tükrözik,
és amelyeket nemcsak a tagállamok kormányai, hanem a
nemzeti szakpolitikai aréna egyéb szereplői is referenciaként használnak.
Ezek a szakpolitikai ajánlások folyamatos hivatkozási
alapot teremtenek a nemzeti szakpolitikai szereplők számára, legyen szó akár a társadalmat valamiről meggyőzni
próbáló kormányokról, akár a kormányok bírálóiról. Az
ajánlásokat a szervezet esetenként olyan szintetizáló kiadványokban foglalja össze, mint amilyen a 2013-ban megjelent Education Today 2013 című kötet (OECD, 2012b).
Ez nyolc ágazati szakpolitikai részterülettel kapcsolatban
mutatja be egyfelől azt, hogy az OECD milyen kiemelkedő változási folyamatokat vagy trendeket érzékel, másfelől
azt, hogy az egyes területeken milyen szakpolitikai irányokat vagy lépéseket tart megfontolandónak. Érdemes erre a
listára rátekinteni, mert egyúttal azt is jelzi, melyek azok
a szakpolitikai témák vagy területek, amelyekkel kapcsolatban az OECD jól definiált sajátos álláspontot fogalmaz
meg: (1) koragyermekkori nevelés és gondozás, (2) iskolai
oktatás – beruházás, szervezet és tanulók, (3) a kezdő oktatásból való átmenet kérdései, (4) felsőoktatás, (5) az egész
6
A szervezet A-Z index of Directorate for Education and Skills Work című
weblapja, egyebek mellett, a korábban lezajlott és folyamatban lévő tematikus vizsgálatok teljes listáját közli (http://www.oecd.org/edu/a-zindexo
fdirectorateforeducationwork.htm).
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életen át tartó és felnőttkori tanulás, (6) az oktatás eredményei, haszna és megtérülése, (7) méltányosság és esélyegyenlőség, (8) innováció és tudásmenedzsment.
Noha az országértékelések és a tematikus vizsgálatok
meghatározó elemei annak az eszköztárnak, amellyel az
OECD befolyásolja tagországai szakpolitikai folyamatait,
a legnagyobb hatást a szervezet mégsem ezekkel fejti ki,
hanem azzal a programjával, amely indikátorok definiálására, illetve az ezeknek megfelelő adatok gyűjtésére és
közzétételére épül. Ez a nyolcvanas évek végén elindított
INES-program, amely mindmáig a szervezet legjelentősebb
tevékenységi területének tekinthető. A program egyszerre
két szálon fut: az egyik oldalon az indikátorok fejlesztése,
a másikon az ezeknek megfelelő adatok gyűjtése és elemzése áll. Jelentőségét és horderejét jól illusztrálja, hogy az
elindítását követően a stratégiai döntéseket több évig nem
a meglévő szervezeti ellenőrzési mechanizmusok keretein belül hozták meg, hanem a tagállamok statisztikáért és
adatelemzésért felelős képviselőiből álló közgyűlések jöttek létre, és a megszületett döntéseket ezek legitimálták.
Ugyancsak hosszú évekig működtek az INES tematikus indikátorfejlesztő hálózatai négy, stratégiai jelentőségű területen, amelyek a következők voltak: (1) az oktatási rendszer
belső hatékonysága, így főképp a tanulói teljesítmények, (2)
az oktatási rendszer külső hatékonysága, azaz az oktatás és
a munka világa közötti kapcsolatok, (3) az oktatási rendszer belső strukturális és szervezeti sajátosságai, valamint
(4) az oktatással kapcsolatos társadalmi igények vizsgálata. E hálózatokban a tagállamokat az adott területhez értő
szakértők képviselték: az ő részvételükkel, támogatásukkal
folyt az indikátorok kigondolása és fejlesztése.
Az indikátorprogram úgy is értelmezhető, mint annak
a szofisztikált eszközrendszernek a kiépítése, amely segítségével lehetővé válik az oktatás szimbolikus eszközökkel
történő globális kormányzása. Ehhez persze az szükséges,
hogy az indikátorok valóban intelligens eszközök legyenek,
azaz éppen azokat a folyamatokat és sajátosságokat legyenek képesek megragadni az oktatási rendszerek fejlődésében, amelyek a leginkább relevánsak, és amelyek szakpolitikai beavatkozásokkal befolyásolhatóak. A kifejlesztett
indikátorokat nemcsak az OECD használja kormányzási
eszközként, hanem az Európai Unió is. Az utóbbi általában

nagymértékben támaszkodik az előbbi adat- és tudásbázisára, így a szervezet hatása, legalábbis az uniós tagországokban, e csatornán is tud érvényesülni.
Érdemes kiemelni: az OECD-indikátorok, csakúgy, mint
az ezekre épülő adatok, nyilvánosak, sőt ezek felhasználásával bárki könnyen végezhet számításokat, vizsgálhat ös�szefüggéseket. Ezekre ugyanis nemcsak az évente kiadott,
nagyhatású adatgyűjtemény, a Pillantás az oktatásra (Education at a Glance) című kötet épül, hanem az a felhasználóbarát rendszer is, amelyet az OECD néhány éve Education GPS, azaz oktatási navigátor névvel jelöl.7 Az idősoros
adatok általában letölthetőek, és bármilyen statisztikai
elemzés végezhető velük. Ez a nyitottság és transzparencia
az egyik garanciája annak, hogy az OECD adatai jó minőségűek legyenek, továbbá ez a nemzeti szakpolitikákra
gyakorolt lehetséges hatásukat is felnagyítja, hiszen a nemzeti politikai porondok bármely szereplője használhatja
őket a belső szakpolitikai vitákban.
A szervezet további figyelemre méltó tevékenységét alkotják az ún. horizontális programok. Jelentőségüket nem
lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen gyakran hoznak be az
oktatási ágazatba olyan szakpolitikai megközelítéseket és
válaszokat, amelyek magán az ágazaton belül talán nem
születtek volna meg, illetve az egyes ágazatok ezeken keresztül kerülnek olyan interakcióba egymással, ami elősegíti a kölcsönös tanulást, valamint annak a lehetőségét,
hogy – tág értelemben – egymás eszközrendszerét használják. Az ilyen horizontális stratégiákkal a szervezet arra
kényszeríti az ágazati szereplőket, hogy kommunikáljanak
egymással, közös prioritásokat fogalmazzanak meg, és közös felelősséget vállaljanak az így kidolgozott stratégiák
implementálásáért.
Ilyen horizontális program többek között az, amely a
szakpolitikák implementálásának kérdéseivel foglalkozik.8
Ezzel kapcsolatban érdemes külön kiemelni, hogy a szervezet figyelme az elmúlt évtizedben erőteljesen az implementáció felé fordult. Azaz nem egyszerűen az a kérdés
foglalkoztatja, vajon a kormányoknak milyen irányba kell
7

Az Education GPS weblapját lásd itt: http://gpseducation.oecd.org/
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terelniük az oktatási rendszerek fejlődését, milyen válaszokat célszerű adniuk a rendszerekben keletkező problémákra, hanem főképp az, ha mindezt már tudják, hogyan
érhető el a dolgok szándékaiknak megfelelő alakulása. Az
e keretek között készült és készülő elemzések arra keresik
a választ, miért fulladnak gyakran kudarcba azok a kormányok által kezdeményezett reformok, amelyek szükségességéről csaknem minden elemző meg van győződve, és
milyen kormányzási eszközökkel lehet növelni a szükséges
változások tényleges megvalósítási esélyeit.
Egy másik horizontális program, a korábban már említett képességstratégia megalkotása volt. Ebben, az oktatási
igazgatóság koordinálása mellett zajlott munkában, az oktatás szereplőinek olyan más ágazatok – és ezekhez kötődő
diszciplináris közösségek – képviselőivel kellett több mint
egy éven keresztül intenzíven együtt dolgozniuk, mint
amilyen a gazdaságpolitika, a foglalkoztatási és szociális
ügyek, a területi kormányzás és területfejlesztés, az adóügy,
valamint a tudományos és technológiai fejlesztés. Az ilyen
jellegű közös munka néha radikálisan átalakítja az ágazati
szereplők gondolkodását. Ez jól látható volt a képességstratégia esetében, amelynek egyik különlegessége, hogy azokat a szervezeti struktúrákat, amelyeket eredetileg a stratégia megalkotására hoztak létre, később is fenntartották a
tagországokon belül az implementálás szolgálatára.
A képességstratégia kidolgozását megelőzően az OECD
innovációs stratégiájának kidolgozása volt (OECD, 2010) az
a horizontális munka, amely rendkívül nagy hatást gyakorolt az oktatási ágazaton belüli szereplők gondolkodására
és viselkedésére. E dokumentum teljesen új megvilágításba
helyezte a tudományos kutatás és a gazdaság kapcsolatát,
szakítva azzal a leegyszerűsítő paradigmával, amely a tudományos kutatástól a technológiai innovációig vezető
utat egyfajta lineáris folyamatként képzeli el, és ami sok
országban ma is meghatározza a felsőoktatásban zajló kutatással, illetve a felsőoktatás technológiai fejlődésben játszott szerepével kapcsolatos gondolkodást, valamint ezen
keresztül a felsőoktatási politikát. Mivel a stratégia egyik
kiindulópontja az emberi erőforrások kulcsszerepe volt a
gazdasági innovációban, az oktatási ágazatra kiemelt figyelem irányult. A részvétel a kidolgozásban az OECD-n belül
nemcsak azt a gondolkodásmódot erősítette meg, amely az

oktatási rendszerek fejlesztésében meghatározó szerepet
tulajdonít az oktatásra irányuló kutatásoknak, az oktatási innovációnak, hanem azt is, amely ezeket belehelyezi a
modern innovációs gondolkodás és politika keretei közé
(Halász, 2013b).
Az oktatási ágazatra is nagy hatással lévő horizontális
munkák között külön figyelmet érdemel a 2012-ben indult, Gazdasági kihívások új megközelítése (NAEC: New
Approaches to Economic Challenges) elnevezésű munka,
melynek célja annak feltárása, vajon a kormányok, a gazdaság szereplői és a tudományos kutatás (néhány kevés kivételt leszámítva) miért nem voltak volt képesek előre látni
a pusztító pénzügyi és gazdasági globális válság 2008-as
kirobbanását, és vajon mit lehet tenni annak érdekében –
többek között a szakpolitikai elemzés szintjén –, hogy ez
ne ismétlődhessen meg (OECD, 2013). E horizontális tevékenység radikálisan új szemléletmódot hozott, amely egyebek mellett úgy érintette az oktatási ágazatot, hogy ráirányította a figyelmet a kormányzás olyan formáira, amelyek
jobban számolnak a rendszerek növekvő komplexitásával,
viselkedésük kiszámíthatósága csökkenésével.9
Az OECD oktatással kapcsolatos tevékenységének bemutatása, különösen a világ oktatási folyamataira gyakorolt hatásának elemzése nem lenne teljes, ha nem ejtenénk szót azokról a nagymintás adatfelvételekről, amelyek
a 90-es évek közepén indultak el, és amelyek némelyike
rendkívül nagy hatással volt a fejlett világ oktatási rendszerei fejlődésére. Az első a felnőtt írásbeliség vizsgálat volt
(OECD–Statistics Canada, 2000), amely először szembesítette az országokat azzal, hogy az emberek formális iskolázottsági szintje nem feltétlenül felel meg tényleges képességszintjüknek (lásd még e kötetben Széll Krisztián írását).
A vizsgálat keretében kifejlesztett mérési eszközöknek később meghatározó szerepe lett az első alkalommal 2000ben lebonyolított PISA mérési filozófiájának alakításában,
hiszen a felnőttek körében alkalmazott tesztek kezdettől
fogva az általános képességeket, nem az iskolai tananyag
9
Újabban a CERI egyik bátor vállalkozása a komplexitás tudomány
(complexity science) alkalmazása az oktatási ágazat kormányzási problémái megoldására (Snyder, 2013), ami a NAEC-program megközelítésének oktatási alkalmazásának is tekinthető.
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ismeretét mérték. A PISA-vizsgálat globális hatása jól ismert, rendkívül kiterjedt irodalma is van (lásd még e kötetben Szemerszki Marianna, Györgyi Zoltán és Fehérvári
Anikó – Széll Krisztián írását).10 Fontos még megemlíteni
azon, a középiskolák körében végzett vizsgálatot, amelynek
nem lett folytatása (OECD, 2004), a feltehetően rendszeressé váló TALIS pedagógusvizsgálatot11 (lásd még e kötetben
Szemerszki Marianna és Imre Anna írását), az előkészítés
alatt álló, egyelőre bizonytalan sorsú, felsőoktatási hallgatói kompetenciavizsgálatát (AHELO) (lásd még e kötetben
Derényi András írását), és különösen a legújabb, a PISA-hoz
hasonló globális hatás kiváltására képes, felnőtt képességvizsgálatot (PIAAC12) (lásd még e kötetben Széll Krisztián
írását).

Az OECD és a magyar oktatásügy
A hazai oktatáskutatás a nyolcvanas években figyelt föl az
OECD munkájára: a szervezet programjai és kiadványai
akkor kerültek először az oktatáskutatók, majd később a
döntéshozók figyelmének előterébe. Erős kapcsolat azonban csak akkor alakult ki, amikor Magyarország kérte felvételét a szervezetbe, ami akkor automatikusan együtt járt
a hazai oktatáspolitika OECD általi átvilágításával. Ezen,
az 1992 és 1993 között zajló vizsgálat eredményeit 1995ben magyarul is megjelentették (OECD, 1995).13 Később,
a kilencvenes évek végén Magyarország egy újabb OECDEzek áttekintéséhez lásd például az Európai Unió által támogatott,
ún. Know&Pol projekt keretében készült elemzéseket (http://www.
knowandpol.eu).

10

Erről lásd: http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm (Magyarország
csak 2008-ban vett részt a vizsgálatban, 2013-ban nem).

11

Erről lásd: http://www.oecd.org/site/piaac/ (Magyarország ez idáig
még nem csatlakozott a felméréshez).

12

Talán érdemes felidézni: tulajdonképpen ebből a vizsgálatból, az ehhez
készült hazai önértékelésből született az a később rendszeresen megjelenő hazai kiadvány, amelynek Jelentés a magyar közoktatásról lett a címe,
és amely csaknem két évtizeden keresztül az OECD-tudás Magyarországra történő behozatalának talán legfontosabb közvetítőjévé vált. Azt,
hogy ilyen kiadványra szükség van, többek között az OECD szakpolitikai ajánlásaiból lehetett kiolvasni.
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átvilágítás célpontja lett: egyfajta tesztként itt végezte el a
szervezet először az élethosszig tartó tanulásra irányuló
nemzeti politikák vizsgálatát. Ez meglehetősen komoly hatást gyakorolt a hazai szakpolitikai folyamatokra, többek
között a felnőttképzési törvény akkor zajló előkészületein
keresztül. Egy olyan közösség tagjává váltunk tehát, amelynek tagjai abban érdekeltek, hogy a belső szakpolitikai
problémáikat megosszák egymással, olyan közös tanulási
folyamat részesei legyenek, ahol a párbeszéd alapvetően
szakmai, nem pedig politikai természetű, és ahol e diskurzust általában kevéssé alakítják a nemzetközi kapcsolatokra hagyományosan jellemző diplomáciai játszmák és
érdekütközések.
Az OECD-től jövő tudás hazai hasznosításának fontos
hordozóivá váltak azok a tematikus vizsgálatok, amelyekbe
az elmúlt másfél évtizedben Magyarország is bekapcsolódhatott. Ilyen volt az oktatásból a munka világába történő
átmenetről szóló (Tímár, 1999), majd később a kisgyermekkori nevelést érintő (Korintus et al., 2004), a pedagóguspolitikával foglalkozó és az esélyegyenlőségi politikára
irányuló vizsgálat (Radó et al., 2007). Ilyen volt később a
nem formális és informális tanulás elismerésével kapcsolatos politika (Derényi et al., 2007), továbbá a hazai szakképzési rendszer elemzése (Kis et al., 2008), valamint az iskolavezetés (Révész, 2007) és a közoktatási értékelés (Sinka,
2010) területén zajlott tematikus vizsgálat.14 Különleges hozadékuk többek között az volt, hogy arra késztették a hazai
döntéshozókat, szakértőket, hogy egy-egy szakterületen
egymással együttműködve olyan szintetizáló, értékelő áttekintéseket készítsenek, amelyek azután az adott területen
jelentős lökést adtak a stratégiai gondolkodás fejlődésének.
A tematikus vizsgálatok hozzájárultak az adott problématerület nemzetköziesedéséhez, ezen keresztül a szakpolitikai gondolkodás gazdagodásához, eszköztárának bővüléséhez, és ez által a hazai szakpolitikai problémamegoldó
képesség erősödéséhez.
A nemzetközi tudás behozatalának további fontos csatornáját alkották azok a szemináriumok, amelyeket Ma-

14
Mindezen témakörök a kötet további tanulmányaiban részletesen kifejtésre kerülnek (a szerk.).
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gyarország az OECD-vel közösen szervezett különböző témákban, és amelyek általában fordítás-, illetve önálló kötetetek megjelenéséhez is vezettek.15 E szemináriumok olyan
innovatív formát követtek, ami lehetővé tette egy szűkebb
szakértői kör, az OECD számára is értékes, új tudást létrehozó vitáinak lefolytatását, egy tágabb, hazai érdeklődő kör
részvételének biztosításával. Ezt az ún. kétkörös szervezés
tette lehetővé, amely a tágabb, hazai szereplőkből álló külső
kör közegébe vitte a szűkebb belső kör vitáját úgy, hogy a
program egyszerre lehetett nemzetközi és hazai.
Az OECD a legnagyobb hatást valószínűleg – Magyarországon éppúgy, mint más országokban – azáltal fejti ki,
hogy az ország részt vesz a szervezet által nagymértékben
ellenőrzött nemzetközi statisztikai adatszolgáltatásban,
az OECD indikátorprogramjában és a korábban említett,
nagy, átfogó adatfelvételi programok egy részében (Imre,
2003; Tót, 2004; Kádárné, 2008). Ami a nagymintás adatfelvételeket illeti, közülük első helyen természetesen a háromévenként végzett PISA-vizsgálatot kell említeni. Ennek hatása közvetlenül is megragadható a tanulói teljesítménymérések – az Országos kompetenciamérések – hazai
rendszerének kialakulásában és fejlődésében. Ez már csak
azért is kikerülhetetlen, mert e hazai vizsgálatokat ugyanazon szakemberek végzik, akik a nemzetközi, ezen belül az
OECD-hez kötődő nagy tanulói teljesítményméréseket is.
Fontos megemlíteni a TALIS-kutatást, amelyben Magyarország egy alkalommal vett részt, s amelynek egyik érdekessége, hogy a vizsgálatot, az OECD igényeinek megfelelően, a hatóságok és a szakszervezetek partneri kapcsolatára kellett építenünk, azaz a kutatás egyúttal a társadalmi
párbeszéd támogatási eszközeként is funkcionált.
Az OECD-ben folyamatosan keletkező tudás csak akkor jöhet be Magyarországra, ha a hazai döntéshozók és
szakértők érdeklődést és figyelmet tanúsítsanak a szervezet
munkája iránt, továbbá ha vannak olyan összekötők, akik
15
Erről lásd Sapsál (1999; 2001), illetve A tanulás fejlesztése a fejlesztő értékelés segítségével című hazai és nemzetközi szeminárium
honlapját
(http://www.ofi.hu/tamop311/egyeb/hirek-090617/
letoltheto-prezentaciok), valamint Az OECD Tertiary Review című
tematikus vizsgálata című honlapot (http://oktataskepzes.tka.hu/
pages/content/index.php?page_id=1077).

képesek hidat építeni a sajátos hazai, illetve azon globális
problémavilág közé, amely az OECD-t foglalkoztatja. Ebben azoknak a hazai tisztviselőknek és szakértőknek van
meghatározó szerepe, akik Magyarországot képviselik az
OECD különböző testületeiben. Döntő jelentősége volt/
van annak, hogy ők milyen érzékenységgel látták/látják
meg az OECD munkaprogramja és a hazai oktatáspolitika
agendája közötti kapcsolatok kialakulásának lehetőségét,
ahogy annak is, meg tudják-e láttatni a hazai szakpolitikusokkal azt a potenciált, amelyet az OECD a nemzeti szakpolitikai problémamegoldás számára jelent.16

Hivatkozások
Derényi A. et al. (2007): Az informális és nem formális tanulás elismerése
Magyarországon. Egy OECD-projekt tanulságai. Budapest: Oktatási és
Kulturális Minisztérium.
Halász G.–Kovács K. (2002): Az OECD tevékenysége az oktatás területén.
In: Bábosik I.–Kárpáti A. (szerk.): Összehasonlító pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Budapest: Books in Print.
Elérhető: http://halaszg.ofi.hu/download/OECD%20tanulmany.htm
Halász G. (2012): Az oktatás Európai Unióban – tanulás és együttműködés. Budapest: Új Mandátum könyvkiadó.
Halász G. (2013a): Beszámoló az OECD Új megközelítések a gazdasági kihívások megválaszolására (New Approaches to Economic Challenges
– NAEC) csoport 2. üléséről, Kézirat.
Halász G. (2013b): Az oktatáskutatás globális trendjei. Budapest: ELTE
Eötvös Kiadó.
Imre A. (szerk.) (2003): Jelzések az oktatásról. Budapest: Országos Közoktatási Intézet.
Kádárné Fülöp J. (2008): Magyarország jelenlegi és tervezett részvétele nemzetközi indikátorfejlesztő programokban és adatfelvételekben. Oktatási Kerekasztal. Budapest: Kézirat. Elérhető: http://
w w w.oktatasikerekasztal.hu/hattertanulmanyok/07/kadarne_
magyarorszag_jelenlegi.pdf)
Kis, V. et al. (2008): OECD Reviews of Vocational Education and
Training: A Learning for Jobs Review of Hungary 2008. OECD Reviews

Talán érdemes itt név szerint is említeni azokat, akik Magyarország
csatlakozása óta az OECD oktatással foglalkozó legfontosabb testületének, azaz eleinte az Oktatási Bizottság, majd később az Oktatáspolitikai Bizottság munkájában Magyarország képviseletében részt vettek.
Mint a legtöbb ország esetében, ők általában a nemzetközi szakterületen
dolgozó vezető tisztviselők voltak: a csatlakozást követően ez a személy
Soltész Péter volt, őt követte először Kovács István Vilmos, majd Loboda
Zoltán, végül Limbacher László (aki e tanulmány írásakor is betölti ezt
a funkciót).

16

Halász Gábor: Az OECD és az oktatás
of Vocational Education and Training, OECD Publishing. doi:
10.1787/9789264113824-en
Korintus M. et al. (2004): Gyermekeink gondozása, nevelése. Magyarországi háttértanulmány az OECD „A kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata” című programjához.
Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Országos
Közoktatási Intézet. Elérhető: http://levovo.site90.com/web/letoltes/
bo/bo_gyermekeink_gondozasa_nevelese.pdf
OECD (1960): Convention on the Organisation for Economic Co-operation
and Development. Paris. Elérhető: http://www.oecd.org/general/conv
entionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.
htm)
OECD (1994): The OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies. Paris.
OECD (1995): Oktatáspolitikai felmérések: Magyarország. Paris.
OECD (1996): Lifelong Learning for All. Paris.
OECD (2004): Completing the Foundation for Lifelong Learning: An
OECD Survey of Upper Secondary Schools. Studienverlag Ges.m.b.H./
OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264103733-en
OECD (2010): The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on
Tomorrow. OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264083479-en
OECD (2012a): Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach
to Skills Policies. OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264177338-en
OECD (2012b): Education Today 2013: The OECD Perspective. OECD
Publishing. doi: 10.1787/edu_today-2013-en
OECD (2013): New Appraches to Economic Challenges (NAEC). Interim
report. Meeting of the OECD Council at MInisterial Level, Paris, 2930 May 2013.
OECD–Statistics Canada (2000): Literacy in the Information Age: Final
Report of the International Adult Literacy Survey. OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264181762-en

Papadopoulos, G. S. (2011): The OECD Approach to Education in
Retrospect: 1960–1990. European Journal of Education, 46 (1), pp.
85–86.
Radó P. et al (2007): Méltányosság az oktatásban. Két jelentés az oktatás
méltányosságáról. Budapest, Oktatási és Kulturális Minisztérium.
Révész É. (szerk.) (2007): Improving School Leadership in Hungary.
OECD Country Background Report. Performance Management Research Centre. Corvinus University of Budapest. Elérhető: http://www.
oecd.org/hungary/38613776.pdf
Rizvi, F.–Lingard, R. (2009): The OECD and global shifts in education policy. In: Cowen, R.–Kazamias, A. M. (Eds.): International Handbook of
Comparative Education. Springer: Dordrecht, pp. 437–453.
Sapsál J. (szerk.) (1999): Pedagógus-továbbképzés: befektetés a jövőbe – Az
OECD országok tapasztalati” (eredeti cím: Staying ahead: in-service
training and professional development of teachers). Pilisborosjenő: Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ.
Sapsál J. (szerk.) (2001): Iskolavezetés és élethosszig tartó tanulás. OECD/
Magyarország szeminárium. Budapest: Országos Közoktatási Intézet
Sinka E. (2010): Hungary. Country Background Report. OECD Review
on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School
Outcomes. On behalf of the Ministry of Education and Culture.
Snyder, S. (2013): The Simple, the Complicated, and the Complex:
Educational Reform Through the Lens of Complexity Theory.
OECD Education Working Papers. No. 96. OECD Publishing. doi:
10.1787/5k3txnpt1lnr-en
Tímár J. (szerk.) (1999): Átmenet a tanulásból a munka világába. OECDtanulmányok. Budapest: PHARE.
Tót É. (2004): Oktatási indikátorok. Az OECD INES Network-B tevékenysége. Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet.

15

Szemerszki Marianna

Mérés és értékelés az oktatásban
Az értékelés, mint eszköz az olyan közpénzből finanszírozott komplex szolgáltatások és fejlesztést célzó programok
minőségének, eredményének és hatásainak vizsgálatára is
szolgál, mint amilyenek az oktatást, az egészségügyi vagy a
szociális ellátást is jellemzik. Weiss meghatározása szerint
az értékelés „programok vagy szakmapolitikák működésének és/vagy eredményeinek módszeres vizsgálata, majd
az eredmények összevetése a kimondott vagy kimondatlan
elvárásokkal azért, hogy hozzájáruljon egy program vagy
szakmapolitikák javításához, továbbfejlesztéséhez” (Weiss,
2005: 16.). Az értékelés tehát olyan módszeres vizsgálatot
jelent, ami tudományos igényességgel készül, és a kapott
eredmények visszacsatolással szolgálnak egy konkrét program vagy a rendszer egészének működése szempontjából.
A kezdeti értékelések főként az eredményekre koncentráltak (legyenek azok szándékoltak vagy nem szándékoltak),
napjainkban azonban az értékelések sokszor már a folyamatot is vizsgálják, ami kutatási szempontból is fontos, hiszen segíti az eredmények értelmezését, a következtetések
levonását.
A legnagyobb visszhangot az oktatás területén elsőként
talán az OECD 2000. évi PISA-vizsgálata kapta annak köszönhetően, hogy a nemzetközi tanulói teljesítménymérés
új szempontból világította meg egy-egy ország oktatási
rendszerének eredményeit. A PISA-mérés adatait az első
nyilvánosságra hozatal óta nagy érdeklődés övezi, immár
nemcsak a kutatók és a szakpolitikusok részéről, hanem
a szélesebb nyilvánosság körében is. Mindez jelentősen
hozzájárult egyrészt a mérésben részt vevő országok közpolitikai gondolkodásának fejlődéséhez, a tényeken alapuló döntéshozatal fontosságának felismeréséhez, másrészt
azokhoz a nemzetközi munkálatokhoz, amelyek a mérések
és az értékelések területén további összehasonlító elemzéseket indukáltak. Ennek következtében az oktatásban a

mérési eredmények, a különféle indikátorok és benchmarkok használata megkerülhetetlenné vált, még akkor is, ha
az utóbbi időben a sokak által Global Educational Reform
Movement (GERM) kifejezéssel illetett folyamatok kritikája is napvilágot látott.
Az OECD – különösen annak Centre for Educational
Research and Innovation (CERI) szervezete – égisze alatt
több olyan kutatás és azok eredményeit bemutató kiadvány
is napvilágot látott, amelyek valamilyen módon a tanulói,
illetve a tanári teljesítmény értékelésének kérdéseivel, annak különböző aspektusaival foglalkoznak, vagy a témához
közvetetten kapcsolódnak.1 A nemzetközi szervezet 2009ben indította el azt az összehasonlító nemzetközi tematikus áttekintést, amely 25 országjelentésre, 15 OECD-team
által készített értékelő jelentésre és számos egyéb kutatási
összefoglalóra alapozva egy összehasonlító, tematikus kötetben OECD (2013)2 összegezte mindazokat az eredményeket, amelyek az értékelés világát jellemzik. A kiadvány
tehát az oktatási értékelés komplex világába kalauzolja el az
olvasókat, több mint 700 oldalon keresztül. A kötet elsőként azt a holisztikus megközelítést és azokat a trendeket

1
A PISA (Programme for International Student Assessment) háromévente megjelenő kötetei és a TALIS (Teaching and Learning International Survey) vizsgálat eredményeit bemutató kiadványok mellett érdemes
megemlíteni az OECD Measuring Improvements in Learning Outcomes:
Best Practices to Assess the Value-Added of Schools (2008), valamint
az Evaluating and Rewarding the Quality of Teachers: International
Practices (2009a) köteteit. Az érdeklődő olvasó a CERI honlapján több
olyan projekt eredményét is megtekintheti, amelyek a tanulást, a formatív értékelést, a tanulás eredményeit, innovatív környezetét helyezik
a fókuszba, természetesen nemzetközi összehasonlításban: http://www.
oecd.org/edu/ceri/.

A háttértanulmányok és jelentések elérhetők a http://www.oecd.org/
edu/evaluationpolicy weboldalról.
2

Szemerszki Marianna (2014): Mérés és értékelés az oktatásban. In: Széll Krisztián (szerk.): Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések,
értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 17–27.
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mutatja be, amelyek az oktatási értékelést jellemzik, majd
ezt követően a különböző szintekre koncentrálva – tanulói,
pedagógus-, iskola-, vezetői, rendszerértékelés – részletesen is elemzi azokat.
Jelen tanulmány a kötet legfőbb fókuszait vázolja fel,
különös tekintettel az általános trendek és a kontextuális
tényezők ismertetésére, valamint a tanulói és a pedagógusértékelés jellemzőinek, összehasonlító adatsorainak bemutatására.

Általános trendek

18

Napjainkban a mérés-értékelés rendszerének alakulását és
magának az értékelésnek az előtérbe kerülését nagymértékben befolyásolják a külső folyamatok, kontextuális tényezők. Ezek közé tartozik az oktatás mint egyéni és mint közjó
felértékelődése a globalizált világban (lásd még e kötetben
Györgyi Zoltán és Imre Anna írását). Az oktatás elérhetősége széles tömegek számára felveti a közösségi erőforrások
hatékony felhasználásának igényét (elszámoltathatóság),
valamint az egyre iskolázottabb szülők növekvő elvárásainak kielégítését is. Az utóbbi évtizedekben a legtöbb oktatási rendszerben nagymértékű szervezeti decentralizáció
következett be, amely az intézményi autonómia növekedésével járt együtt, ami viszont újfent felveti az intézményi/
helyi szintű felelősség és elszámoltathatóság kérdését. A piaci mechanizmusok megjelenése az oktatásban, a New Public Management szemlélet – az üzleti szektor gyakorlatának
átültetése a közösségi szolgáltatásokra – térhódítása is azon
kontextuális tényezők közé tartozik, amelyek az értékelési szemléletmódot helyezik előtérbe. A megnövekedett információs-technológiai kapacitások, a technológiai fejlődés
nemcsak azért fontos külső tényező, mert a mérések lebonyolítását és az adatelemzést egyszerűsíti, segíti, gyorsítja,
hanem azért is, mert magát a tanulási/tanítási folyamatot is
jelentős mértékben befolyásolja.
Mindezen körülmények alapvetően járultak hozzá ahhoz, hogy az értékelések szerepe a fejlett országokban
megnőtt, s hogy a korábban döntően a tanulói teljesítmény
mérésére, értékelésére koncentráló rendszer az utóbbi évtizedekben sokkal komplexebbé vált. Ennek köszönhetően

ma már a pedagógus-, az intézményvezető-, az intézményi
értékelés is az oktatáspolitika fókuszába került.3
Napjainkban az a legfőbb oktatáspolitikai célkitűzés,
hogy az értékelés mind a tanítási gyakorlat, mind a tanulási folyamat javítása révén járuljon hozzá a tanulói eredmények növekedéséhez, következésképpen javuljon az
adott ország oktatásának minősége. Ennek eszközeként a
legtöbb államban az oktatáspolitika központi szerepet szán
a méréseknek és az értékeléseknek, ily módon a mérési-értékelési rendszerek erőteljes expanziója figyelhető meg, s
az értékelések sok esetben speciális szervezetek (ügynökségek) bevonásával valósulnak meg. Nem csupán a men�nyiségi növekedés jellemző azonban, hanem az is, hogy az
oktatásértékelések terén az országok egyre összetettebb
értékelési és mérési rendszereket fejlesztenek ki. Az elmúlt
évtizedben több ország (például Norvégia, Portugália, Mexikó, Ausztrália) vezetett be olyan széles körű intézkedéseket, amelyek a mérés-értékelés fejlesztését szolgálták mind
tanulói, mind iskolai szinten.
Az értékelés egyre inkább nemzetközivé válik, ami az
egyes országokat nyomás alá helyezi, hiszen a nemzetközi benchmarkok, különböző célértékek is egyre fontosabbakká válnak. Az eredmények ugyanakkor nem csupán az
egyes rendszerek/alrendszerek/intézmények összehasonlítására alkalmasak, hanem fejlesztési célokat is kijelölnek,
még akkor is, ha sokan hívják fel a figyelmet arra, hogy a
célértékekre való túlzott figyelem akár káros hatásokkal is
járhat (például a célértékhez nem kötött teljesítmények elsikkadhatnak, vagy nem a teljesítmény javítása, hanem a
célértékek teljesítése válik fontossá). Míg az értékelésnek korábban az összegző (szummatív) jellege volt előtérben, ma
egyre inkább olyan eszköznek is tekintik, ami a tanulást, a
tanítást támogatja. Az eredmények formatív célú használata

3
Megjegyezzük, hogy az angol nyelvű szakirodalom az értékelésre – annak szintjeitől, célcsoportjaitól függően – eltérő kifejezéseket használ,
amely különbségek a magyar nyelvben nem jelennek meg ilyen egzakt
módon. Az angol assessment kifejezés elsősorban az egyes tanulók teljesítményének, a tanulási célok elérésének megítélésére használatos,
az appraisal a pedagógusok, illetve az iskolavezetők esetében, míg az
evaluation az iskola, az iskolarendszer, a policyk és programok értékelése
kapcsán.
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segít beazonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, s ebből
a szempontból az önértékelésnek is rendkívüli szerepe van.
Az értékelés középpontba kerülése nagymértékben annak is köszönhető, hogy egyértelmű követelménnyé vált
az elszámoltathatóság, amelynek egyik fontos tényezője a
nyilvánosság (például a szülők tájékoztatása az iskola eredményeiről, média), a másik pedig az eredményekhez kapcsolódó jutalmazás-büntetés.
Ugyancsak fontos, új jelenség az oktatási standardokba
vetett nagyobb bizalom, amelyek lehetnek tartalom- vagy
követelménystandardok (mit kell tudniuk a diákoknak), illetve teljesítménystandardok (mit képesek tudni) a különböző tanulási szakaszok végén (lásd még e kötetben Imre
Anna írását). Az értékeléseket az egyre nagyobb technológiai kifinomultság jellemzi, ami növeli a megbízhatóságot,
miközben a költségeket valamelyest mérsékli. A modern
informatikai eszközök használatával lehetőség nyílik az
egyénre szabott értékelésre, a gyorsabb visszajelzésre, a
kognitív készségek komplexebb vizsgálatára is. A technológiai fejlődés lehetővé teszi a számítógéppel támogatott
adaptív értékelést is.
Az iskolák növekvő autonómiája az iskolai önértékelések fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezzel egyidejűleg,
az elszámoltathatósági követelmények miatt, a külső értékelés is egyre nagyobb befolyással bír. Ennek megfelelően
az egyes országok az iskolavezetésre helyezik a hangsúlyt,
referenciastandardokat fejlesztve ki a jó vezetés, különösen az iskolavezetés értékelésére. Fokozott érdeklődés jellemzi a pedagógusértékelést is. Ennek eszköze például az
Egyesült Államokban a tanulói teljesítménymérés is, ami a
hozzáadott érték – azaz a tanárok hozzájárulását a diákok
teljesítményéhez – megragadását célozza.
A rendszer-, az intézmény-, a tanári és a tanulói értékelés
fókuszában is a tanulók teljesítménye áll. Ez lehetővé teszi az
egyéni szintű fejlődés longitudinális követését, hozzájárulva
az ún. hozzáadott érték típusú megközelítésekhez, továbbá
közvetlen – s a technológiai fejlődés révén viszonylag gyors
– visszacsatolást is adhat a szülő, a pedagógus, az iskola és
az intézményrendszer számára is. A tanulói szintű adatok
fontosak az iskola, a tanuló és a külső környezet hatásainak
elkülönítése, továbbá az iskolán belüli folyamatok vizsgálata
szempontjából. Sok országban az elmúlt tíz évben fejlődtek

ki a nemzeti mérési rendszerek, míg vannak olyan országok (USA, Hollandia, Svédország), ahol a mérések kezdete
már az 1960-as, 1970-es évekre nyúlik vissza. A legtöbb állam mára már összehasonlító indikátorrendszert fejlesztett
ki, ami intézményi szintű adatokon nyugszik, s amelyeket
gyakran évenkénti kiadványokban is megjelentetnek. Ezek a
mérési eredmények – sok esetben demográfiai, adminisztratív és kontextuális adatokkal kiegészítve – lehetőséget adnak
iskola- és régiószintű, valamint időbeli összehasonlításra,
továbbá annak vizsgálatára, hogy a tanulási célokat milyen
mértékben sikerült elérni.

Tanulói értékelés
A tanulók értékelése fontos az oktatás valamennyi szereplője (diákok, szülők, tanárok, iskolavezetők, oktatáspolitikusok) és a szélesebb közvélemény (társadalom) számára,
ám mindenkinek kicsit más okból. Az értékelés támogathatja, de csökkentheti is a tanulói motivációt és teljesítményt attól függően, hogy milyenek annak a körülményei.
Ha nem megfelelő az értékelés, akkor az elidegenítheti a
tanulót (és a tanárt) az oktatástól, illetve akár az egyenlőtlenséget is növelheti.
A tanulói értékeléssel kapcsolatban fontos elvárás az érvényesség (validity), a megbízhatóság (reliability), az átláthatóság (transparency) és a használhatóság (usability). Az
utóbbi két évtizedben a tanulás értékelése irányába történt
elmozdulás, ami lehetővé teszi a diák számára, hogy a saját
fejlődését monitorozza, reflektáljon rá. Ugyanakkor alapvető kérdés: mi a jó egyensúly az összegző minősítést adó
szummatív, illetve a formatív (formáló-segítő) értékelés
között, valamint hogyan lehet e kettőt optimálisan integrálni. Az egyes országokban az értékelésekre vonatkozó
központi keretek meglétét lásd 1. és 2. ábra.
Mind a formatív, mind a szummatív értékelés lehet
belső, iskolai szintű (internal / school-based assessment),
külső, standardizált (external / standardized assessment)
mérés, illetve e kettő kombinációja. A külső mérések magas megbízhatósága, objektivitása nem kérdéses, de érvényességüket többen kritizálják, hiszen nem képesek mindent mérni, és csak néhány időpontban kerülhet sor rájuk.

19

Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések

1. ábra: A belső, szummatív értékelésekre vonatkozó központi keretek ISCED 1–3 szinteken, 2012
Nincs központi keret

Oktatási hatóságok szerint változó

Csak általános programokra

Minden programra

Felső középfok
(ISCED 3)
Alsó középfok
(ISCED 2)
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Forrás: OECD, 2013 (4.2. ábra) alapján
Megjegyzés: A részt vevő országoktól gyűjtött adatok alapján. Az adatok csak jelzésértékkel bírnak, nem alkalmasak az egyes országok
gyakorlatának pontos összehasonlítására.

A belső értékelések előnye a folyamatosság, aminek révén
az előrehaladást is látni lehet, valamint hogy olyan elemeket is megragad, amiket a külső mérés nem tud. Hátránya
ugyanakkor, hogy az egyes tanároknak/iskoláknak más lehet a kritériumrendszere, így esetenként kevésbé objektív.
Kutatások igazolják, hogy van kapcsolat a diákok értékelési módja és a kimeneti eredmények között: a megfelelő formatív értékelés – különösen az alacsonyan teljesítő
diákok esetében – csökkentheti az egyenlőtlenséget, és
növelheti az átlagos teljesítményt (Black–Wiliam, 1998).
A formatív értékelések használatát ugyanakkor erőteljesen
korlátozzák az olyan külső körülmények, mint a nagy osztályméret, a tantervi követelmények és az, hogy a módszer
használata tekintetében nincs királyi út, a pedagógusoknak saját megoldásaikat kell megtalálniuk. A szummatív
értékelésnek is erős hatása van a tanulásra és a tanításra,
részben amiatt, mert a gyenge belső motivációval rendelkező diákok számára ez a fajta értékelés külső motivációt je-

lenthet. Bár a külső értékelésekkel és vizsgákkal rendelkező országok diákjai sokszor jobban teljesítenek a nemzetközi méréseken – amelyben néhány kutató a külső mérések
tanulókra és tanárokra gyakorolt motiváló szerepét látja –,
számos tanulmány a külső mérések negatív hatásaira hívja fel a figyelmet. Ilyen lehet, hogy azok, akik túl magasnak érzik a követelményeket, elveszíthetik motivációjukat,
vagy lemorzsolódnak, valamint előfordulhat a tananyag
túlzott redukálása a vizsgakövetelményekre, a csak a határponton átlépésre fókuszálás, esetenként az eredmények
manipulációja. A nagymintás vizsgálatokkal összegyűjtött mérési adatok szintje ráadásul nem igazán megfelelő
ahhoz, hogy eljussunk az egyéni tanulói szükségletekig,
továbbá az eredmények általában csak hosszabb idő után
érhetőek el, amikor a tanulási folyamatba már késő beavatkozni. A kutatók a két értékelési forma kombinációját
látják a legcélravezetőbbnek, azaz összességében a külső és
belső értékelések egyensúlyának megtalálása lenne a cél.
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2. ábra: A formatív értékelésekre vonatkozó központi keretek ISCED 1–3 szinteken, 2012
Nincs központi keret
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Forrás: OECD, 2013 (4.4. ábra) alapján
Megjegyzés: A részt vevő országoktól gyűjtött adatok alapján. Az adatok csak jelzésértékkel bírnak, nem alkalmasak az egyes országok
gyakorlatának pontos összehasonlítására.

Eredetileg a tanulási folyamatban a kognitív és nem kognitív
tudáselemeket élesen elkülönítették, manapság a kompetenciakoncepció – amely mind a kognitív, mind a nem kognitív
elemeket magában foglalja – széles körben elfogadott. Bár
az OECD-országok elvben egyre jobban hangsúlyozzák a
komplex kompetenciafejlesztést, a mérés-értékelések még
e mögött kullognak, sokkal tradicionálisabbak, az izolált
tudásra és az alapkészségekre koncentrálnak. Ugyanakkor,
ahogyan a tanulók tudásával kapcsolatos elvárások változnak, úgy kell módosulniuk a mérőeszközöknek is annak érdekében, hogy ezen szélesebb kompetenciákat mérni tudják.
A kizárólag a tények ismeretét mérő tesztek kevésbé alkalmasak erre, hiszen napjainkban a tanulók tudásával, készségeivel kapcsolatos elvárások is változnak: a XXI. századi
készségek közé olyanok tartoznak, mint a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás, a kommunikáció,
az infokommunikációs készségek, továbbá a szociális és állampolgári készségek. A legtöbb OECD-országban a nem-

zeti tanterveket is úgy módosították, hogy azok a komplex
kompetenciákra koncentráljanak, ne csupán egy szűkebb
értelemben vett tudásra.
A tanuló teljesítményét alapvetően három módon lehet
nézni: egyrészt valamilyen kritériumhoz (abszolút szinthez)
viszonyítva, másrészt mások teljesítményével összevetve, harmadrészt a tanuló saját korábbi teljesítményéhez hasonlítva.
A tanárok osztálytermi értékelési gyakorlata gyakran e három keveréke. A kritériumorientált értékelés jobban igazodik
a tanulási kimenetek szemlélethez, s egyre általánosabbá válik. Az elvárt kimenetekkel és fejlődéssel kapcsolatos információkat jellemzően a nemzeti tantervek és az oktatási standardok rögzítik. Fontos, hogy az értékelésnek, a tanterveknek
és a standardoknak összhangban kell lenniük. A részletes leírást tartalmazó tantervek fogódzókat jelentenek a tényeken
alapuló oktatáspolitika számára, ugyanakkor kevésbé veszik
figyelembe a helyi igényeket. A kevésbé részletes tantervek az
innovációnak, kísérletezésnek engednek nagyobb teret.
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A kutatások az utóbbi időben az értékelések olyan új, innovatív módszereit célozzák, amelyek meg tudják ragadni
azt a fajta tudást, amit a jelen társadalom és a munkaerőpiac értékel (például nyitott végű feladatok, szóbeli prezentáció, esszé, kísérlet, projekt, előadás). Ugyanakkor a nagy
érdeklődés ellenére az OECD-országok jelentései azt mutatják, hogy az innovatív értékelési megoldások használata
ma még meglehetősen korlátozott. Mind országos, mind
osztálytermi szinten az értékelés az ismeretek visszaadására, azon belül is az alapkészségekre koncentrál, nem pedig
azok komplex mérésére. Míg a tananyag kompetencia alapú, az értékelési rendszer ezeket nem kellően ragadja meg,
aminek az lehet a következménye, hogy az értékelés egyfajta rejtett tantervként működik, ami a tanulási és tanítási
folyamat szűkebb megközelítésére ösztönözhet.
Az országjelentésekből azért kitűnik néhány innovatív
megközelítés is. Az OECD-országok szilárdan elkötelezettek
amellett, hogy e téren oly módon fejlesszék az iskolai gyakorlatot, hogy a figyelem a tanulókra, az ő előre haladásukra és a tanulási folyamatra irányuljon. Egyes országokban
a formatív értékelés nagyobb arányú elterjedését támogatják, mind az oktatáspolitika, mind a tanári gyakorlat egyre
inkább a tanulásért való értékelés (assessment for learning)
szerepét hangsúlyozza. Például Kanadában az iskolakerületek professzionális fejlődési lehetőséget kínálnak a tanároknak e képességük fejlesztésére, Írországban az NCCA4 írásos
anyagokat és website-ot készített, ahol példákat mutatnak be
a formatív értékelésre, Norvégiában pedig ugyancsak weboldalt hoztak létre, illetve továbbképzéseket, támogató programokat alakítottak ki a pedagógusok e területen hiányos
tudásának pótlására. Néhány országban a központi méréseket is úgy alakították ki, hogy formatív vagy diagnosztikus
információt adjon a tanár számára. Más államokban ugyan
a fő cél az oktatási rendszer monitorozása, a mérési eredmények azonban visszacsatolási céllal is használhatóak.
A központi mérések egyébként igen elterjedtek az OECDországokban5, s többnyire az adott kohorsz valamennyi

tagját érintik, vannak azonban minta alapú adatfelvételek is (például Finnországban). Hollandiában a Cito6 által
készített monitoringrendszer (LVS) a nyelvi, a számolási,
a világban való eligazodási képességeket (földrajz, biológia, történelem), a szociális-emocionális fejlődést, az angol
nyelv, valamint a tudomány és technológia területét méri,
melynek elsődleges célja a formatív értékelés. Számítógépes
teszteket 2003 óta tartalmaz, amelyek egy része adaptív.

Pedagógusértékelés
A pedagógusok munkájának értékelése központi jelentőségű, részben azért, mert fontos visszajelzést ad számukra
szakmai munkájukról, s általában a hatékony tanítási gyakorlatról, részben pedig azért, mert hozzájárul a tanulási
eredmények növeléséhez, valamint ahhoz, hogy az iskolák
professzionális tanuló közösséggé váljanak (lásd még e
kötetben Imre Anna írását). A pedagógusértékelés hosszú
távon a tanári pálya magasabb elismertségéhez vezethet,
ami a tanárok véleményét is pozitív irányban változtathatja
meg munkájuk elismertségéről, megbecsültségéről.
Az egyes országok elméleti megközelítése és gyakorlata
igen eltérő a pedagógusértékelések terén: van, ahol egy próbaszakasz végén kerül erre sor, máshol a pedagógus-életpálya
részeként (rendszeres időközönként vagy az előlépések kapcsán), vagy valamilyen jutalmazáshoz kapcsolódóan. Bár a
pedagógusértékelés módszerei az egyes OECD-országokban
igen eltérőek, a közelmúltban lefolytatott TALIS-vizsgálat7
eredményei szerint, a pedagógusok csaknem 80%-a a kapott
visszajelzést jól tudta hasznosítani további munkája során.
A pedagógusok szerepe az oktatásban egyre komplexebbé válik, s ez még fontosabbá teszi, hogy munkájukról megfelelő visszajelzést, illetve szakmai fejlődésükhöz
folyamatos támogatást kapjanak. A tanulás tartalmának
és a tanítási módszerek változásának következtében az is
újradefiniálást igényel, hogy mi tekinthető jó és hatékony
6

4

National Council for Curriculum and Assessment.

Központi teljesítményméréseket 29 oktatási rendszerben végeznek
alap-, 27-ben alsó közép- és 9-ben felső középfokon.
5

Central Institute for Test Development.

A Teaching and Learning International Survey (TALIS), az OECD első
nemzetközi tanárvizsgálata, amelynek adatfelvételére 2008-ban került
sor 23 ország pedagógusainak bevonásával.
7
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tanításnak. A legtöbb OECD-jelentés a tanárok szerepével
kapcsolatban annak fontosságát hangsúlyozza, hogy segítsék diákjaikat az olyan XXI. századi készségek elsajátításában, mint az önálló tanulás, a problémamegoldás, a csapatmunka vagy a kreatív gondolkodás. Az is elvárt, hogy
a tanárok maguk is alkalmazzák a különféle infokommunikációs technológiákat a gyakorlatban. A pedagógusok
szerepváltozásához az oktatás növekvő diverzifikáltsága,
az intézményi decentralizáció és a tanulói teljesítménymérések szerepének fokozott felértékelődése is hozzájárul,
hiszen az ezekhez kapcsolódó feladatok olyan új kompetenciákat igényelnek, amelyeket formális képzésük során
kevésbé volt alkalmuk elsajátítani. A pedagógusértékelés
ebben is kiemelkedő szerepet kaphat, beazonosítva azokat
az erősségeket és fejlesztendő területeket, amelyek az imént
említett feladatok ellátásához szükségesek.
A pedagógusértékelések hatásai kapcsán nehéz általános
érvényű megállapításokat tenni az értékelések sokszínűsége, az egyes országok eltérő gyakorlata, továbbá a direkt
és indirekt hatások nehéz elkülöníthetősége miatt. Egyes
amerikai kutatások szerint, a tanári értékelés és a diákok
iskolai teljesítménye között szignifikáns összefüggés lát-

ható, mint ahogy a tanári értékelés és a tanári motiváció,
valamint a tanári értékelés és a tanári gyakorlat között is
megfigyelhető kapcsolat, jóllehet ezek igen nehezen mérhetőek, ráadásul az eredmények összefüggést mutatnak a pedagógusértékelés módozataival is (például önkéntes vagy
sem, milyen a módszere és a minősége). Bár a vonatkozó
tanulmányok többnyire a pedagógusértékelések pozitív hatását hangsúlyozzák, nem szabad elfeledkezni az esetleges
negatív következményekről sem, amennyiben az értékelést
nem megfelelően tervezik vagy valósítják meg. Ahol például az elszámoltathatósági funkció elsőbbséget élvez a fejlesztő szereppel szemben, ott az értékelés feszültséggel és
félelemmel teli légkört eredményezhet.
Ahogyan azt már korábban jeleztük, az OECD-országokban nem alakult ki egységes gyakorlat a pedagógusértékelés terén, de a jelentésben szereplő 29 ország közül
csupán 6 olyan van, ahol semmilyen központi irányelv nem
lelhető fel (lásd 3. ábra). Ugyanakkor még ezen országokban is az a jellemző: ha nincs is központi irányelv, a pedagógusok iskolai vagy helyi szinten kapnak visszajelzést
munkájukról. A nemzeti szintű értékelési rendszerekkel
bíró országokban legtöbbször a próbaidőhöz kötődő, illet-

3. ábra: A pedagógusértékelésekre vonatkozó központi keretek országonként, 2011–2012
Jutalmazási rendszer
Előléptetés
TeljesítményÉrtékelés
menedzsment
Regisztráció

Ország

Ausztrália
Ausztria
Belgium (Fl.)
Belgium (Fr.)
Chile
Csehország
Dánia
Dél-Korea
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország
Hollandia
Írország
Izland
Izrael
Kanada
Lengyelország
Luxemburg
Magyarország
Mexikó
Norvégia
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Új-Zéland

Próbaidő

Forrás: OECD, 2013 (5.3. ábra) alapján
Megjegyzés: A részt vevő országoktól gyűjtött adatok alapján. Az előléptetési célú értékelés a kifejezetten erre irányuló értékelést jelenti,
de a normál értékelés is befolyásolhatja az előléptetést más, egyéb célok mellett.
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ve a rendszeres iskolai szintű értékelést alkalmazzák, míg
más államokban az életpálya több pontján minősítenek.
Ahol az iskolai autonómia tradicionálisan erős, esetenként
nehéz valamilyen központosított értékelést kialakítani, itt
a különböző lehetőségeket úgy kell mérlegelni, hogy az értékelés a központi irányelveknek és a helyi igényeknek is
megfelelő legyen, s a központi minősítés ne az innováció és
a kreativitás kárára történjék.
Ahhoz, hogy mit értékelnek, fontos szempontokat ad
Danielson értékelési kerete8, amely négy fő területet határoz meg: (1) szakmai tervezés és felkészülés, (2) osztálytermi környezet, (3) tanítási gyakorlat, (4) szakmai felelősség.
E keretrendszer, illetve a hasonló felépítésűek számos ország pedagógusértékelési gyakorlatát befolyásolták.
Az értékelések kereteinek felállítása, továbbá megvalósításuk összefüggésben van az adott ország oktatásirányítási rendszerével, valamint gyakran függ attól is, hogy ki
a pedagógusok munkáltatója. Ahol a pedagógusértékelésre
központi irányelvek léteznek, ott gyakran a központi hatóság állapítja meg az értékelési követelményeket, ugyanakkor másoknak is szerepük lehet benne. A központi hatóságok eltérőek lehetnek abban is, hogy mennyire részletesen
határozzák meg az értékelés elveit, eszközeit, kritériumait,
konkrét megvalósítási módjait és az eredmények követését.
Előfordul, hogy csak az általános elveket fektetik le, így az
iskoláknak jelentős szabadságot adnak a tekintetben, hogy
az értékelési modellt a saját viszonyaiknak leginkább megfelelő módon adaptálják.
Az OECD-országok többségében a hatóságok határozzák
meg az értékelési eljárásokat, de gyakran megosztják ebbéli felelősségüket másokkal, például az iskolákkal, szakmai
szervezetekkel (lásd 1. táblázat). A tanfelügyelet jellemzően nem az értékelési eljárás kialakításában, hanem annak
konkrét megvalósításában kap szerepet, míg a szakmai
szervezetek jelenléte egyes országokban mind a két fázisra kiterjed. Az iskolavezetés feladata egyes országokban a
központi szabályozás egyszerű implementációja, ez esetben
erős szakmai vezetés szükséges annak érdekében, hogy az

8
A 2007. évi kiadás többek között az alábbi linken érhető el: http://
ok.gov/sde/sites/ok.gov.sde/files/SB-Feb12-7eDanielson.pdf

értékelés valóban fejlesztő hatású legyen, ne csak bürokratikus elemként funkcionáljon. Más államokban az intézményvezetésnek az eljárás egészét tekintve nagyobb felelőssége van, így például Finnországban, ahol nincs központi
értékelési irányelv, az iskolaigazgatók egyszersmind szakmai vezetők is, akik a pedagógusokért és a tanítás minőségért egyaránt felelősek. Ennek eredményeképpen a legtöbb
finn iskolában a pedagógusokat éves szinten értékelik, az
előző évben felállított célok teljesülése és a következő évre
vonatkozó fejlesztési szükségletek figyelembevételével.
Az értékelési módszerek is igen változatosak lehetnek, minél sokszínűbb azok használata, annál árnyaltabb és összetettebb képet kaphatunk a pedagógus munkájáról. A legtöbb
országban az értékelési módszerek és az információforrások
valamilyen egyvelegét alkalmazzák annak érdekében, hogy
a tanár teljesítményét minél több szempontból tudják értékelni. A leggyakrabban használt módszerek: az óramegfigyelés, a pedagógusokkal készült interjúk, beszélgetések,
az önértékelés és a portfólió. Jóllehet, egyes országokban a
tanulói teljesítménymérések adatai is részei az értékelésnek
(lásd 4. ábra), e területen még nincsenek meg azok a kifinomult módszerek, amelyek statisztikailag is érvényesen tudnák kötni a tanulók eredményeit tanáraik munkájához.9
***
Tanulmányunkban a mérés-értékelés szerepének felértékelődését mutattuk be az oktatásban, részben az egyes országok gyakorlatára, részben az OECD oktatás területén folytatott tematikus vizsgálódásaira fókuszálva. A nemzetközi
tanulói teljesítménymérések új lehetőséget jelentenek az
oktatáspolitika számára, hozzájárulnak a tényeken alapuló
döntéshozatalhoz, s segítik az összehasonlító elemzéseket
a mérések és az értékelések terén. A tanulói értékelések
rendszere az OECD országok jelentős részében viszonylag
kiforrottnak tekinthető, nem árt azonban tudatában lenni a mérési eredmények korlátainak. Ennek is köszönhető,
9
A tanulók teljesítménye még az ún. hozzáadottérték-modellben is számos, egymástól nehezen elválasztható és számszerűsíthető hatás eredője, ráadásul ezen modellek használata igencsak költséges, hiszen nagy
elemszámú, több tantárgy mérési eredményeit tartalmazó adatbázisokat
igényel.
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1. táblázat: Felelősségmegosztás a pedagógusértékelési eljárás kialakításában, 2011–2012
Teljesítménymenedzsment
Rendszeres értékelés

Regisztráció

Előléptetés

Jutalmazási
rendszer

Állami oktatási hatóság
vagy kormányzat;
iskolaszék vagy bizottság
(független iskolákban)

Állami oktatási hatóság
vagy kormányzat

Pedagógusok szakmai
szervezetei; állami
oktatási hatóság vagy
kormányzat

–

–

Ausztria

–

Központi oktatási hatóság

–

–

–

Belgium (Fl.)

–

Központi kormányzat

–

–

–

Belgium (Fr.)

–

–

–

–

–

–

–

Központi
oktatási
hatóság
–

Ország

Ausztrália

Próbaidő

–

Központi oktatási hatóság
vagy kormányzat

Csehország

–

Központi oktatási hatóság
vagy kormányzat;
iskolaigazgató

–

Központi oktatási
hatóság vagy
kormányzat;
iskolaigazgató

Dánia

–

–

–

–

–

Chile

Dél-Korea

–

Központi oktatási hatóság

–

Központi oktatási
hatóság

Központi
oktatási
hatóság

Egyesült
Királyság

Pedagógusok egyeztető
testülete (munkáltató
hatóság, minisztérium és
szakszervezetek)

Pedagógusok egyeztető
testülete (munkáltató
hatóság, minisztérium és
szakszervezetek)

–

–

–

Észtország

–

–

–

Központi oktatási
hatóság

–

Finnország

–

–

–

–

–

Franciaország

Központi oktatási
hatóság (minisztériumi
rendelettel)

Központi oktatási hatóság
vagy kormányzat; egyéni
értékelők

–

–

–

Hollandia

Központi munkáltató
(National Council
of School Boards);
iskolaszervező testületek
(kompetens hatóságok)

Központi munkáltató
(National Council
of School Boards);
iskolaszervező testületek
(kompetens hatóságok)

–

–

–

Írország

Központi oktatási hatóság
a pedagógusok szakmai
szervezetével (Teaching
Council) konzultálva

–

–

–

–

25

Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések

Ország
Izland

Próbaidő
–

Teljesítménymenedzsment
Előléptetés

Jutalmazási
rendszer

–

–

–
–

Rendszeres értékelés

Regisztráció

–

Izrael

Központi oktatási hatóság Központi oktatási hatóság

–

Központi oktatási
hatóság

Kanada

Tartományi/területi
Tartományi/területi
hatóság vagy kormányzat hatóság vagy kormányzat

–

–

–

–

Lengyelország

Luxemburg
Magyarország

–

Iskolaigazgató; iskolaszék
vagy bizottság

–

Központi oktatási
hatóság vagy
kormányzat
(a kereteket
törvény
szabályozza)

Központi oktatási hatóság

–

–

–

–

–

Központi oktatási hatóság
vagy kormányzat; iskolák

–

–

–

Mexikó

–

Központi oktatási hatóság

–

–

Központi
oktatási
hatóság vagy
kormányzat;
pedagógus
szakszervezet

Norvégia

–

–

–

–

–

Központi oktatási hatóság

–

–

–

–

Központi oktatási
hatóság; iskolák

Központi oktatási
hatóság; iskolák

–

–

–

–

–

–

–

–

Központi oktatási hatóság
és kormányzat

–

Kormányzat és
központi ügynökség

–

–

Szlovákia

Központi oktatási
hatóság (pedagógus
alkalmazottakra
vonatkozó törvény
alapján)

Központi oktatási
hatóság (pedagógus
alkalmazottakra
vonatkozó törvény
alapján); iskolaigazgatók

–

–

–

Szlovénia

Központi oktatási hatóság

Központi oktatási
hatóság; iskolaigazgatók

–

–

–

Új-Zéland

Pedagógusok szakmai
szervezete (The New
Zealand Teachers
Council)

–

–
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Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország

Forrás: OECD, 2013 (5.1. táblázat) alapján

Kp-i oktatási hatóság
vagy kormányzat
Központi oktatási hatóság
(pedagógus szakmai
vagy kormányzat
tanács felelős a tanárok
regisztrációjáért)
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4. ábra: A tanulói teszteredmények súlya az alapfokú oktatás felső szakaszában tanító tanárok értékelésében (2007-08)
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Málta
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Forrás: OECD, 2009b (5.4. ábra) alapján
Megjegyzés: A nagyon fontos és a mérsékelten fontos válaszok együttes aránya azon tanárok körében, akiknek a munkáját értékelték
vagy kapott visszajelzést.

hogy a tanulói értékelések terén az utóbbi időben új, innovatív módszerek jelennek meg, s a tanulási folyamatot
támogató formatív értékelés is egyre több országban kap
szerepet.
Az egyes országok elméleti megközelítése és gyakorlata
meglehetősen eltérő a pedagógusértékelések terén, ugyanakkor a legtöbb országban létezik valamilyen központi
irányelv. A fejlesztési és elszámoltathatósági célokra egyaránt használható értékelés jó megtervezése különös körültekintést igényel. Amíg az értékelés elsősorban fejlesztési
célokra irányul, addig a pedagógusok általában felvállalják
gyengeségeiket abban a reményben, hogy az értékelés segíti
őket személyes fejlődésükben. Amikor azonban karrierük,
illetve fizetésük kerül veszélybe, gyengeségeiket már kevésbé vállalják. A fejlesztési és az elszámoltatási célú értékelések megközelítésmódjukban és módszereikben is eltérőek.
Míg az előbbiek során az adott pedagógus és iskola igényei,
céljai is figyelembe vehetőek, az utóbbinak sokkal inkább
összegző értékelő funkciója van, amely külső standardok

és iskolán kívüli elemek figyelembevételét teszi szükségessé. Miután a formális pedagógusértékelés még meglehetősen új jelenség a legtöbb országban, napjainkban ez az
egyik legvitatottabb terület az értékelés világában.
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Az oktatás eredményei, haszna, megtérülése
A tanulás eredményessége, haszna, megtérülése évszázados
kutatási téma, sok-sok empirikus vizsgálattal, amelyekre
már elméletek is épültek. Az emberitőke-elmélet (human
capital) s a szűrőelmélet (sorting) évtizedek óta jelen van a
szakmai közgondolkodásban, máig nem eldöntve, hogy a
tanulás haszna miért s hogyan is jelentkezik: a tudás okozta
nagyobb termelékenységben jelenik-e meg a haszon, vagy a
tanulás (a bizonyítvány) inkább csak a munkaerő képességeinek jelzésére szolgál, a munkaerőpiac pedig ez alapján választja ki a megfelelő foglalkoztatandó személyt (lásd még e
kötetben Halász Gábor és Török Balázs írását). Az ezzel kapcsolatos elméletek, kutatások árnyalt leírásának komoly hazai szakirodalma van, elég csak utalnunk Varga Júlia (1998),
Polónyi István (2002) vagy Kun András (2008) műveire.
Tanulmányunkban az oktatási eredményeket, hasznokat és az oktatás megtérülését nem ebben a nehezen mérhető megközelítésben mutatjuk be, hanem olyan, jól mérhető indikátorok segítségével, amelyek csak az eredményt
mutatják, de nem foglalnak állást abban a kérdésben,
hogy a mért eredmény közvetlenül a tudásra, mint tőkére vezethető-e vissza, vagy pedig csupán munkaerő-piaci
folyamatokra. Vizsgálatunk két, egymástól gyökeresen eltérő megközelítésre épül. Közös bennük, hogy kilépünk az
iskolarendszerből, az azon kívüli eredményeket, hasznot,
megtérülést keresve. Az első részben az iskolai végzettség
egyénre gyakorolt hatásának, hozadékának megvilágítására helyezzük a hangsúlyt, vagyis arra: milyen előnyökkel
jár (ha jár) a munkaerőpiacon az oktatási rendszerben, tanulásban történő előrehaladás. A második részben az oktatásba fektetett pénzek hasznosulását szemléltetjük, részben
befektetési-pénzügyi hozam megközelítésben, részben – a
legfrissebb PISA-felmérés eredményeire támaszkodva – a
tudáshozamot bemutatva, részben pedig az iskolai végzettség néhány társadalmi hatására mutatunk rá, mintegy je-

lezve: a tanulás eredményessége nem pusztán a gazdaság,
illetve nem csak e terület mutatóival mérhető. A társadalmi
hatások az adott személyen keresztül mutatkoznak meg: az
iskolázottság mértéke alapvetően úgy változtatja meg az
egyén helyzetét, lehetőségeit, hogy a döntéseire gyakorol
hatást, illetve stabilabb hátteret ad választásaihoz.
Írásunkban az Educational at a Glance (EaG) című, 1996
óta évenként megjelenő kiadvány legfrissebb, 2013-as kötetét helyezzük reflektorfénybe, ám egyes esetekben felhasználjuk a korábbi adatokat, illetve a szintén az OECD által
irányított PISA-felmérések legfrissebb, 2012-es eredményeit is. Az indikátorok kiválasztásánál egyrészt tartalmi
szempontok (az indikátor által leírt jelenség tartalma) szerint döntöttünk, máskor a választás azon alapult: mennyire
teljes – hány ország adatait tartalmazza – az adatsor. Az
elsőként említett eljárást alkalmaztuk, amikor a foglalkoztatottsági ráta mellett döntöttünk, kihagyva a munkanélküliségre vonatkozó adatokat, vagy amikor a társadalmi
hatások indikátorait választottuk ki, vagy amikor az oktatásba befektetett tőke szakmai hozadéka kapcsán (amit
a PISA-eredményekkel közelítünk) csak a közpénzeket
vizsgáltuk, mivel ezeket az alap- és az alsó középfokú oktatásban1 fontosabbnak gondoljuk, mint az egyéni ráfordításokat. A második eset az iskolai végzettségi adatok struktúráját érintette: itt a középfokúnál alacsonyabb, a közép-2,
illetve felsőfokú végzettség hármas felosztását preferáltuk,
mert az országok egészében ez volt a legjobban kezelhető.
Tanulmányunk címe talán többet sejtet, mint amire vállalkozhatunk, hiszen elsődlegesen a magyar oktatást he-

1

A hazai iskolarendszerben ez az általános iskolai oktatást öleli fel.

Magyarországon ebbe az érettségit adó képzések mellett a szakiskolai
(korábban: szakmunkás-) végzettség is beleértendő.
2
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lyezzük nemzetközi tükörbe. Megfelelő viszonyítási alapnak kínálkoznak az EaG nemzetközi, összefoglaló táblázatai, illetve ezen belül az Európai Unióhoz tartozó országok
átlagadatai. Tekintettel arra, hogy a teljes OECD-, illetve
EU-átlagokhoz hasonlítás túlságosan leegyszerűsített
elemzési lehetőségnek tűnik, illetve arra, hogy igyekszünk
rámutatni a jelenségek mögötti adatok differenciálódására
is, az egyes országokat – történelmi hasonlóságaik, lakosaik iskolázottsági struktúrája, földrajzi közelségük alapján
– hat csoportra bontottuk. Ezek belső homogenitása – attól
függően, hogy a fenti három szempont közül melyik milyen mértékben jelent meg – jelentősen eltér, ugyanakkor
sok esetben a csoportok között is nagyon eltérő sajátosságok tapasztalhatóak 3. A hazai adatokat az OECD-, illetve az EU-tagállamokra vonatkozó átlagok mellett elsősorban a referenciacsoportokként alkalmazható európai
országcsoportokkal vetjük össze. Az OECD-országokat az
alábbiak szerint csoportosítottuk:
• közép- és nyugat-európai országok: Ausztria, Belgium,
Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Svájc;
• posztszocialista országok: Csehország, Észtország,
Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia;
• skandináv államok: Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország;
• dél-európai országok: Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország;
• fejlett, nem európai országok: Ausztrália, Egyesült Államok, Izrael, Japán, Kanada, Korea, Új-Zéland,
• egyéb, nem európai országok: Chile, Mexikó, Törökország.
Az oktatásra fordított kiadások megtérülése kapcsán országonként végeztük az elemzést, mivel az országcsoportok
nagymértékben eltüntették volna az oda besoroltak közötti
jelentős különbségeket.
3
Itt meg kell jegyeznünk, hogy mindkét, nem európai országokat tartalmazó csoport egymástól földrajzilag és kulturálisan távolálló államokat
tartalmaz, indikátoraik elemzésre alig alkalmasak. Elsősorban a teljesség
igénye miatt rendeztük az ide sorolt országokat – gazdasági fejlettségük
szerint – egy-egy csoportba. Jellegzetességeik további – e tanulmány kereteit messze meghaladó – elemzések kiindulópontjául is szolgálhatnak.

A tanulás munkaerő-piaci hozadékai
Az OECD gazdasági szervezetként a tanulást alapvetően
erőforrásként értelmezi. Ennek megfelelően a kezdetektől
hangsúlyosan jelenik meg az EaG-kötetekben a tanulási
szint és annak munkaerő-piaci eredménye (lásd még e kötetben Imre Anna írását). Az OECD két, viszonylag kön�nyen mérhető indikátort helyez előtérbe: (1) a munkához
jutást és (2) a jövedelmet, majd ezeket vizsgálja a különböző iskolai végzettségek függvényében, lehetővé téve az ös�szefüggések megrajzolását. Az elhelyezkedési lehetőségek
javulását a foglalkoztatási4, illetve a munkanélküliségi ráta5
jelzi, melyek közül elemzésünkben az előbbit használjuk.
A témának komoly hazai szakirodalma van, az oktatásgazdaságtannal foglalkozók rendszeresen vizsgálták/vizsgálják a tanulás munkaerő-piaci hozadékát, különösen a
felsőoktatás expanziója kapcsán, felhívva a figyelmet a diplomások munkaerő-piaci helyzetére, illetve az általuk bérprémiumnak nevezett bérhozadékra (lásd például Galasi–
Varga, 2005; Hajdú, 2012).
Nemzetközi összehasonlításnál tekintettel kell lennünk
arra is, hogy az egyes országok munkaerő-piaci helyzete
nagyon eltérő, így az egyes végzettségi adatokhoz tartozó
foglalkoztatottsági mutatókat nem érdemes közvetlenül
összehasonlítanunk. Éppen ezért a végzettségi szintenkénti foglalkoztatottsági ráták egymáshoz viszonyított
arányát, illetve azok változásának mértékét néztük meg az
egyes országcsoportokban.
Az 1. ábra a középfokú6 végzettségűeket tekinti kiindulópontnak, s azt mutatja, hozzájuk képest a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatottsági rátája hány százalékkal magasabb, illetve a középfokú végzettséggel nem rendelkezőké
hány százalékkal alacsonyabb. Magyarországon mindkét
érték kiemelkedően magas, meghaladja a szintén nagy növekedést jelző posztszocialista országok átlagát is. A nemzetközi viszonylatban alacsony hazai foglalkoztatottsági
4
A foglalkoztatottak száma osztva a megfigyelt korcsoport teljes létszámával.
5
A munkanélküliek száma osztva a dolgozók és a munkát keresők együttes számával.
6

OECD-terminológia szerint: felső középfokú.
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1. ábra: A közép- és a felsőfokú iskolai végzettség foglalkoztatottsági hozadéka, 2011 (%)
A felsőfok hozadéka
A középfok alatti elmaradás
Foglalkoztatottsági arány középfokú végzettséggel (jobb oldali skála)
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Forrás: Saját számítások az OECD, 2013a (A5.3a táblázat) alapján.
Megjegyzés: A középfokú végzettségnél alacsonyabb, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25–64 évesek foglalkoztatottsága a
25–64 éves középfokú végzettségűekhez képest (%).

mutató mellett ez úgy értelmezhető, hogy az alacsony(abb)
végzettség különösen nagy hátrányt jelent a munkaerőpiacon. Más oldalról nézve, a tanulás magas munkaerő-piaci
hozadékaként értelmezhető, ami magyarázza az oktatási
expanziót jelentős mértékben tápláló tanulói keresletet.
Kitekintve az egyes országcsoportokra azt láthatjuk, hogy
a magas foglalkoztatottság sok esetben alacsonyabb foglalkoztatottsági hozadékkal párosul, de például a dél-európai
országokban alacsony foglalkoztatottság mellett sem figyelhető meg magas hozadék az iskolázottsági szint emelkedése mentén.
A középfokú oktatás hozadékára vonatkozó adatok az
elmúlt évtizedben nem sokat változtak, ezt jelzi, hogy az
egyes országcsoportok helyzete nem vagy alig módosult: 5
százalékpontnál nagyobb eltérést csupán a posztszocialista
országok és Magyarország adatai mutatnak. A kezdeti 101

százalékról 2000–2011 között csökkenő hazai hozadék
– bár még mindig magas maradt (76%) – megközelítette
a posztszocialista országok átlagos szintjét (72%). Ezzel
szemben a többi országcsoportnál lényegesen alacsonyabb
hozadékok tapasztalhatók: az egyéb és a fejlett, nem európai, a skandináv és a dél-európai országokban 20–30%
alatt, míg a közép- és nyugat-európai országokban 30–34%
között mozgott a középfokú oktatás hozadéka (OECD,
2013a).
A felsőfokú végzettség hozadéka kevésbé volt stabil a
2000–2011 közötti időszakban. Az adatokból kirajzolódik
a 2008-as gazdasági válság hatása, ami a diplomásokat érzékenyebben érintette, mint a középfokú végzettségűeket,
ugyanakkor néhány év után helyzetük többnyire visszaállt
az eredeti szintre. Ez alól némi kivételt jelentenek a kevéssé fejlett, egyéb, Európán kívüli országok, amelyekben bár
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2. ábra: A felső- és a középfok alatti iskolai végzettség jövedelemhozadéka, 2011 (%)
Felsőfokú végzettség
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Forrás: Saját számítások az OECD, 2013a (A6.1a táblázat) alapján.
Megjegyzés: A középfokú végzettségnél alacsonyabb, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25–64 évesek jövedelme a 25–64 éves
középfokú végzettségűek jövedelme arányában.

kismértékben, de folyamatosan csökkent (19-ről 17%-ra)
a diplomások foglalkoztatási előnye; a posztszocialista országok, amelyekben a hozadék még mindig több mint 2
százalékponttal elmarad a válság előtti szinttől (19%); valamint Magyarország, ahol a diplomások korábbi 14–18%os foglalkoztatottsági előnye csaknem 20%-ra emelkedett
(OECD, 2013a).
Az iskolázottság másik munkaerő-piaci hatása a jövedelmekben figyelhető meg. Az eredeti adatokat a foglalkoztatottsági adatokhoz hasonlóan standardizáltuk, bázisnak a
középfokúak jövedelmét tekintve. Az adatok alapján megállapítható, hogy a felsőfokú végzettség jövedelemhozadéka minden országcsoport esetén jóval meghaladja a középfokú végzettség hozadékát. Magyarország mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettség tekintetében igen magas
jövedelemhozadékkal jellemezhető (lásd 2. ábra).

A foglalkoztatatási- és a jövedelemhozadékot (lásd 1.
és 2. ábra) együtt tekintve látható, hogy Magyarország
mindkét végzettség mutatójában magas értékeken áll, ami
a vizsgált országcsoportok egyikére sem jellemző ilyen
mértékben, bár a posztszocialista országok adatai nagyon
közeliek. Ez azt jelzi, hogy nálunk a tanulás hozadéka kiemelkedő, vagyis az alacsonyabb végzettségűek esetében
hatalmas lemaradás mutatkozik, ami a csekély átlagos foglalkoztatottsági szintet figyelembe véve, komoly társadalmi
problémák lehetőségeire figyelmeztet.
Az adatok lehetővé teszik a foglalkoztatási és a jövedelmi előnyök-hátrányok végzettséghez kötött változásának
elemzését a különböző korosztályok között, ami ugyan
nem vetíti előre automatikusan a fiatalok jövőbeli helyzetét, ám jelzésértéke lehet. Összehasonlítottuk, hogy az
55–64 évesek foglalkoztatottsági rátája és jövedelme mi-
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ként alakul az egyes országcsoportokban a 25–34 évesek
hasonló mutatóihoz képest. Az idősebb korosztály minden
országcsoportban alacsonyabban foglalkoztatott, mint a
fiatalok, ami egyaránt utalhat az idősebbek elhelyezkedési
nehézségeire, a nyugdíjba vonulásukra, illetve az egészségi
állapotuk miatti kiesésre a munkából. E tényezők hatását
nem tudjuk elkülöníteni az adatokból, az azonban látható,
hogy a diplomások munkahelyvesztése összességében kisebb mértékű, mint az alacsonyabb végzettségűeké. Ennek
pedig tanulást befolyásoló jelzésértéke lehet a fiatalabbak
számára. A középfokú végzettség ugyanakkor a vizsgált
országok esetében alig jelent pótlólagos – az életkor emelkedésével növekvő – foglakoztatási előnyt az alacsonyabbhoz képest. Kivételt egyedül Dél-Európa jelent, ahol ez az
előny itt is kitapintható (lásd 3. ábra).
Mint láttuk, az idősek foglalkoztatottsága rosszabb,
mint a fiataloké, jövedelmük azonban magasabb. Az iskolai végzettség itt is további előnyöket jelent, egyedül a

skandináv országok legalacsonyabb végzettségű rétegének
relatív helyzete kissé javul az életkor emelkedésével. Magyarországon ezen pótlólagos előnyök nem különösebben
jelentősek, de figyelembe kell venni, hogy ezek magas kiinduló különbségekre rakódnak. Dél-Európában a felsőfokú
végzettség nem alacsony hozadéka az évek során erősen
emelkedik, vagyis a két szint között óriásivá válik a jövedelemhozadék különbsége (lásd 4. ábra).

Az oktatásra fordított kiadások hasznosulása
A tanulás – másik oldalról nézve az oktatás – hasznosulását a munkaerő-piaci következmények mellett a pénzügyi
megtérülés szempontjából is érdemes megvizsgálni. Az
OECD egyéni és társadalmi szinten is elemzi a megtérülést a tanulással-oktatással kapcsolatos kiadások, illetve a
végzettség megszerzésével elérhető bevételek összevetésé-

3. ábra: Foglalkoztatottsági veszteség a 25–34 és az 55–64 évesek között iskolai végzettség szerint, 2011 (%)
Középfok alatt

Középfok
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Felsőfok

Forrás: Saját számítások az OECD, 2013a (A5.3a táblázat) alapján.
Megjegyzés: Az 55–64 évesek foglalkoztatottsági rátája a 25–34 évesek rátájának arányában.
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4. ábra: Az iskolai végzettség jövedelemhozadékának változása a 25–34 és az 55–64 évesek között, 2011 (%)
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Forrás: Saját számítások az OECD, 2013a (A6.1a táblázat) alapján.
Megjegyzés: Az 55–64 éves, adott iskolai végzettségűek középfokú végzettségűekhez viszonyított jövedelmének változása az adott végzettségű 25–34 éveseknek a hasonló korú középfokú végzettségűek jövedelméhez képest.

vel.7 A témának gazdag hazai és nemzetközi szakirodalma
van – például a ráfordítások és az eredmények közötti mélyebb összefüggések elemzése (Hermann, 2008), vagy akár
az oktatás és a gazdasági fejlődés kapcsolatának elemzése
(Hanushek, 2013) –, melyek részletes tárgyalása messze
túlmutat e tanulmány keretein.
A témával kapcsolatban az EaG kétféle indikátort közöl: az ún. nettó jelenértéket (net present value) és a belső
7
A ráfordításokat részben közvetlen ráfordításokként értelmezik, részben
a tanulás miatt elmaradt jövedelembevételeket (költségvetési ráfordítások esetén: az elmaradt jövedelmek adóját) veszik figyelembe. A bevételek
esetén a jövedelmek (költségvetési szinten: a jövedelemadók) mellett az
alacsonyabb munkanélküliséggel kapcsolatos bevételt veszik számba, valamint azokat a társadalmi költségeket (például szociális támogatásokat),
amelyeknek az alacsonyabb rászorultságot jelző magasabb végzettség esetén történő elmaradása az egyén szintjén negatív bevételt hoz, társadalmi
szinten pedig kiadáscsökkenést, vagyis megtakarítást jelent.

megtérülési rátát (internal rate of return). Az előbbi a várható infláció figyelembevételével számítja ki a ráfordítások és az elérhető többletbevétel közötti különbséget, míg
utóbbi azt a hosszú távú befektetési hozamszintet fejezi ki
százalékosan, amelyet a tanulásból elért jövedelemmel el
kell érni ahhoz, hogy az az átlagos hosszú távú befektetések hozamát elérje. Az adatok természetesen – mindkét
módszer esetén – becsléseket tartalmaznak, hiszen egyrészt a jövőbeni pénzügyi adatok – különösen hosszú távra – nem ismertek pontosan, másrészt a végzettek szakmai
szerkezetének módosulása is befolyásolja az eredményt. E
tanulmányban egyfelől a nettó jelenérték alapján mutatjuk be az oktatással kapcsolatos kiadások megtérülését8,

8
A nettó jelenérték és a belső megtérülési ráta értelmezését lásd Varga,
1998, az EaG-számítás módszertanát pedig OECD, 2013a.
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másfelől pedig a hozam és a ráfordítások arányát vesszük
figyelembe: ez az általunk létrehozott mutató tehát figyelembe veszi a ráfordítások nagyságrendjét is, így az EaG
által használt indikátorhoz képest némiképp eltérő információt hordoz.
A nettó jelenérték egyéni szinten azt nézi, hogy az egyéni
oktatási ráfordítások az adott személy aktív élete során –
konkrétan 64 éves koráig – milyen bevételi többletet eredményeznek, illetve hogy e többlet nagysága meghaladja-e,
s ha igen, milyen mértékben a ráfordításokat. Ugyanezen
számítások a pénzügyi költségvetés ráfordításaira és bevételeire is elvégezhetőek.9 Tekintettel arra, hogy a férfiak
és a nők tanulásának hozadéka között egyes országokban
jelentősek az eltérések, az adatokat nemenként közöljük.
A számok azt jelzik, hogy mind a felső középfokú, mind
a felsőfokú oktatási szinten, a férfiak és nők esetében egyaránt, egyéni, illetve költségvetési szinten is megtérül az
oktatásba való befektetés. A férfiak esetében ez a hozadék az országok többségében magasabb, mint a nőknél,
amely többlet egyértelműen a bevételi oldalon jelentkezik,
hiszen a ráfordítások tekintetében az országok túlnyomó
többségében alig van különbség a két nem között10 (lásd
5. ábra).
A fent említett két oktatási szinten az egyén és a költségvetés oldaláról nézve a nettó jelenértékek országok közötti
különbségei rendkívül jelentősek, hozzátéve: az államok
többségében országon belül is nagy eltéréseket mutatnak
az egyéni, illetve a költségvetési szintű megtérülések. Magyarországon a felső középfok nettó jelenértékei az országok középmezőnyében helyezkednek el, s minimális a különbség a férfiak és a nők között, akár az egyéni, akár a közráfordítások megtérülését nézzük. A felsőoktatás hozama
ugyanakkor a legmagasabbak közé tartozik hazánkban: a
férfiak esetében inkább az egyéni, a nők esetében pedig a
költségvetési szinten mért hozam a kiemelkedő.
9

A közölt adatok ez esetben is egy személyre vonatkoznak.

A modell az oktatási ráfordítások tekintetében azonos tételekkel számol mind a két nem esetén, az eltéréseket így az elmaradt jövedelmek,
illetve a különböző tanulmányi területek különböző mértékű ösztöndíjai
okozhatják, de mint jeleztük, ezen eltérések a nemek között csak néhány
országban jelentősek.
10

A felső középfokú oktatásban a magánkiadások az egyén
élete folyamán minden országban megtérülnek, a közkiadások esetében azonban ez már nem mindenhol mondható el. Észtországban az oktatásban résztvevők nemcsak
a közpénzekből rájuk fordított összeget nem termelik meg
a köznek, hanem további többletráfordítást is igényelnek
az alacsonyabb végzettségűekhez képest, s ugyanez igaz
Izraelre és Koreára is. Egyéni szinten viszont mindenhol
megtérül a tanulás, valamint jóval nagyobb a pénzügyi hozadék mértéke is, mint a közkiadások esetében, az Egyesült
Királyságot leszámítva az egyéni megtérülés mindenhol
meghaladja a közkiadások megtérülésének mértékét. A felsőoktatásban hasonlót tapasztalunk: a közkiadások nem
minden országban térülnek meg. Ezen a szinten kizárólag
a nők esetében tapasztaljuk ezt a jelenséget, két skandináv
országban (Svédország, Dánia).
Magyarországon mindkét szektorban magas – a felsőfok
esetén kiemelkedő – az ún. tanulásihozam-index11, vagyis
a tanulás hozadékának a ráfordításokhoz viszonyított aránya (lásd 6. és 7. ábra). A felső középfok esetén az országok sorából kettőt kell kiemelnünk: Spanyolországban és
különösen Szlovákiában az egyéni hozamarány kiugróan
magas, az előbbi országban viszont a közkiadásokat épphogy csak kitermeli. A felsőfokú oktatás közkiadásainak
tanulásihozam-indexe lényegesen nagyobb, mint a középfoké, jellemzően kettő-négyszerese, de még az ötszörös hozamarány is gyakori, ugyanakkor a középfok esetében jellemzően kettő alatt van. Az egyéni hozamarány
tekintetében is valamivel nagyobbak a felsőfok eredményei, de ez inkább csak néhány országra, mindenekelőtt a
posztszocialista államokra (így Magyarországra is) jellemző. Elsősorban az angolszász országokra igaz, hogy a közkiadások hozamaránya meghaladja a magánkiadásokét.
Jellemzően (Írország kivételével) ez a felsőfok finanszírozásában alacsony köz-, és magas magánkiadásokkal hozható
összefüggésbe. A posztszocialista országok közötti kivételként Magyarországon is némileg magasabb ez az indikátor
a közszférában, mint az egyén szintjén nézve, de ezt nem

THI = Nj/R, ahol: THI: tanulásihozam-index; Nj: nettó jelenérték; R: a
nettó jelenértéknél figyelembe vett ráfordítás.

11
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5. ábra: A felső közép-, illetve a felsőfokú oktatásra fordított köz- és magánkiadások megtérülése nemenként, 2009
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Forrás: OECD, 2013a (A7 táblázatai) alapján
*
A felső középfokú oktatásra fordított kiadások és az ennek eredményeként az aktív kor végéig az alsó középfokú végzettséggel elért bevételekhez képest megjelenő bevételi többlet különbsége.
**
A felsőoktatásra fordított kiadások és az ennek eredményeként az aktív kor végéig a felső középfokú végzettséggel elért bevételekhez képest
megjelenő bevételi többlet különbsége.
***
USD PPP: dollár alapú vásárlóerő-paritás.
Rövidítések: AUS – Ausztrália; AUT – Ausztria; BEL – Belgium; CAN – Kanada; CHE – Svájc; CHL – Chile; CZE – Csehország; DEU
– Németország; DNK – Dánia; ESP – Spanyolország; EST – Észtország; FRA – Franciaország; FIN – Finnország; GRC – Görögország;
HUN – Magyarország; IRL – Írország; ISL – Izland; ISR – Izrael; ITA – Olaszország; JPN – Japán; KOR – Dél-Korea; MEX – Mexikó;
NLD – Hollandia; NOR – Norvégia; NZL – Új-Zéland; POL – Lengyelország; PRT – Portugália; SVN – Szlovénia; SVK – Szlovákia;
SWE – Svédország; TUR – Törökország; UKM – Egyesült Királyság; USA – Egyesült Államok.

annyira a ráfordítások, mint inkább a bevételi többletek
okozzák.12
A fenti megtérülési számítások mellett egy másik megközelítésre is kísérletet teszünk, nevezetesen az egy tanulóra jutó ráfordításokat a megszerzett tudással állítjuk párba,
Itt utalnunk kell a korábbiakra: Magyarországon a felsőfokú végzettség
magas foglalkoztatási és jövedelemtöbblettel jár, ami a pénzügyi hozadék
számításánál döntő jelentőségű.

12

amire a PISA-felmérések eredményei nyújtanak lehetőséget. Tisztában vagyunk azzal, hogy a PISA-vizsgálatok csak
bizonyos tudáselemeket mérnek, továbbá azzal is, hogy az
eredmények munkaerő-piaci jelentősége részben az adott
ország munkaerő-piaci sajátosságai, részben pedig a mért
életkor után rárakódó tudáselemek miatt, országonként
jelentősen eltérhetnek. Ugyanakkor kézenfekvőnek tűnik
az összehasonlítás, hiszen az további, részletes elemzések
kiindulópontja lehet.
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6. ábra: Tanulásihozam-index felső középfokon, 2009
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Forrás: Saját számítások az OECD, 2013a (A7 táblázatai) alapján.
Megjegyzés: A felső középfokú oktatásra fordított kiadások és az ennek eredményeként az aktív kor végéig megjelenő bevételi többlet –
az alsó középfokú végzettséggel elért bevételekhez képest, a férfiakra és a nőkre vonatkozó adatok átlagolásával számítva – aránya.
Rövidítések: lásd 5. ábra.

Az egy tanulóra jutó ráfordítások és a PISA-eredmények
közötti összefüggést a 8. ábra regressziós egyenese mutatja.
Látható, hogy az egyes országok között jelentős eltérések
rajzolódnak ki: a regressziós egyenes felettiek esetében jól,
az alattiaknál pedig rosszul hasznosulnak a közkiadások.13
Megjegyzések a számításokhoz: (1) A PISA-eredmények esetében a
matematika, a természettudományok és az olvasás-szövegértés országonkénti pontjainak átlagát vettük, vagyis az adott ország diákjainak e
három területen mért átlagos teljesítményét igyekeztünk az adatokkal
reprezentálni. (2) A számítások az alapfokú és az alsó középfokú képzésben azonos számban tanulók feltételezésével készültek, vagyis a két
szint pénzügyi adatainak súlyozatlan átlagát számoltuk. (3) Az alsó és a
felső középfokú közkiadások néhány ország esetében nem voltak elkülöníthetők, ezen esetekben a középfokú képzésben tanulók egészének egy
főre jutó közkiadását vettük alapul. (4) A kiadások mértéke vásárlőerőparitáson átszámolt dollárban értendő (USD PPP).

13

Megfigyelhető az is, hogy a PISA-vizsgálatban legjobban
szereplő országok eredményei nem, vagy csak részben vezethetőek vissza a magas oktatási közkiadásokra. Különösen Korea, Japán és Finnország esetében beszélhetünk a
kiadások magas hasznosulásáról, de meg kell említenünk
Észtországot és Lengyelországot is, amelyek teljesítménye
– a jóval kisebb ráfordítás mellett is – megközelíti az előbbi
három államét. E közben a kiemelkedően magas luxemburgi közkiadások átlag alatti tudáseredményekkel párosulnak (bár gyanítható, hogy ebben valamilyen, az ország
nagyságára visszavezethető torzítás is szerepet játszhat).
Magyarországon a kis ráfordítás – kis teljesítmény párosítás figyelhető meg, mégpedig a ráfordítások alapján várható eredményekkel. Az egyes országcsoportokat nézve azt
tapasztaljuk, hogy ebben az értelemben a fejlődő, a dél-európai, valamint a skandináv országokban (Finnország ki-
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7. ábra: Tanulásihozam-index felsőfokon, 2009
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Forrás: Saját számítások az OECD, 2013a (A7 táblázatai) alapján.
Megjegyzés: A felsőoktatásra fordított kiadások és az ennek eredményeként az aktív kor végéig megjelenő bevételi többlet – a felső középfokú végzettséggel elért bevételekhez képest, a férfiakra és a nőkre vonatkozó adatok átlagolásával számítva – aránya.
Rövidítések: lásd 5. ábra.

vételével) a ráfordítások a várható szint alatt hasznosulnak,
a posztszocialista országok, illetve a közép- és nyugat-európai országok pedig megosztottak e tekintetben.
Fontos megemlíteni, hogy a tanulás, pontosabban az iskolai végzettség szintje nemcsak a munkaerőpiacon jelent
általában előnyt az egyén számára, hanem ún. fogyasztási
tőkét is eredményez számára, vagyis fogyasztási szokásai is
megváltoznak, megváltozhatnak. Ez a változás – például az
egészségesebb életmód révén – a saját egyéni termelőképességébe történő újabb beruházást is jelent(het), más esetekben pedig a társadalom számára biztosít(hat) hozadékot.
Mindezt az OECD EaG kiadványában társadalmi hatásnak,
hozadéknak nevezik, amely hatás roppant széles területen
jelenik meg. Az EaG évről évre foglalkozik a kérdéskörrel,
alapvetően a közéletben való részvételt és az egészségügyi
helyzetet vizsgálva különböző, esetenként cserélődő indi-

kátorok mentén. Az iskolázottság hatása egyértelmű: a magasabb iskolai végzettség minden országcsoportban egészségesebb életmóddal, s a közélet iránti nagyobb érdeklődéssel jár. Magyarországon – valamint a posztszocialista
országokban – az átlagosnál nagyobb társadalmi különbségek rajzolódnak ki. Az összefüggések látványosak ugyan,
de egyrészt utalnunk kell arra, hogy az ok-okozati kapcsolatok iránya nem mindig egyértelmű, másrészt pedig arra,
hogy egyes esetekben e kapcsolatok nem, vagy nemcsak
közvetlenül, hanem áttételesen is – például a jövedelmen
keresztül – érvényesülnek.
***
A tanulás eredményessége, hasznai és megtérülése kapcsán nem állítható, hogy az OECD adatai alapján minden
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8. ábra: Az oktatásra fordított közpénzek és a PISA-eredmények kapcsolata*
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Forrás: Saját számítások az OECD EaG, 2008–2013 (B1.1a táblázatai), illetve OECD, 2013b alapján.
Megjegyzés: Az alap- és az alsó középfokú képzésre fordított, dollár alapú vásárlóerő-paritáson (USD PPP) számolt, egy tanulóra jutó
közkiadások 2005 és 2010 közötti átlaga és a 2012-es PISA-felmérés országonként átlagpontszámai alapján.
*Törökország esetében egy, Görögország esetében két év pénzügyi adatai álltak csak rendelkezésre.
Rövidítések: lásd 5. ábra.

részletet meg tudunk világítani, ugyanakkor a vizsgált
szempontok fontosak, s komoly tanulsággal szolgálhatnak. Döntően a tekintetben, hogy a tanulás pozitív hozadéka – akár egyéni-társadalmi, akár társadalmi-gazdasági irányból is közelítünk – nagyon markánsan kirajzolódik. Időnként találkozunk kivétellel, máskor felmerül,
hogy az adatok talán nem pontosak, az indikátorok esetleg nem elég finoman kidolgozottak, ám az eredmények
mégis egybevágnak. Magyarországon a tanulásból, az iskolázottságból adódó különbségek többnyire jelentősek,
magasabbak, mint sok más országban. E mögött részben a
posztszocialista országok hasonló folyamatait – a feltételezhetően hasonló munkaerő-piaci és oktatási trendeket,
ezek időbeni egybeesését –, részben pedig a hazai sajátos-

ságok hatóerejét, azokat a nagy társadalmi különbségeket
fedezhetjük fel, amelyek az elmúlt évtizedekben kialakultak.
Mindezen túl, az eredmények tükrében felvetődik a
kérdés: a hazai oktatási expanzió és az ezt túlképzésként
értelmező egyes álláspontok mögött vajon nem az oktatás
tudásban mért eredményessége (eredménytelensége) áll-e?
Közismert, hogy magasabb iskolai végzettséggel könnyebben és jobb helyeken lehet elhelyezkedni, ami már részben a tanulás hajtóerejévé is vált. Ugyanakkor azon túl,
hogy a magasabb tudást elismeri a munkaerőpiac (akár
jelzésként a szűrőelmélet értelmében, akár tényleges tőkeként értelmezve az emberitőke-elmélet szerint), ez nem
jelenti-e azt is, hogy a középfokú oktatásnak az alapfokú
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oktatás – PISA-felmérésekkel igazolható – hiányosságait
kell pótolnia annak érdekében, hogy a munkaerőpiac foglalkoztatni tudja a munkavállalókat? Ha ez így van, akkor
vajon nem ugyanezt teszi a felsőoktatás a középfokú oktatás – kimenetkor standard módon nem mért – hiányosságait pótolandó? Amennyiben ez utóbbi kérdésre igen a
válasz, akkor a túlképzéssel kapcsolatos érvek nehezen állják meg a helyüket még akkor is, ha kimutatható (lenne),
hogy sokan olyan munkaköröket töltenek be, amelyeken
korábban érettségizetteket (is) foglalkoztattak. A válasz
nem könnyű, mert mind az oktatás, mind a munkaerőpiac
folytonos változásban van, és a változások adatokkal való
megragadhatósága, az adatokból levonható következtetések helytállósága is kérdéses. Mindenesetre óvatosságra
int: a felsőoktatási hallgatók számának visszaszorítása az
alap- és a középfokú képzés eredményességének javítása
nélkül – s most éppen nem a legjobbakra, hanem a leggyengébbekre kell gondolni –, nem feltétlenül találkozik a
munkaerőpiac igényeivel.
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Fehérvári Anikó – Széll Krisztián

Méltányosság az oktatásban: tanulói eredmények, szülők, iskola
A modern társadalmakban fontos demokratikus értékként
jelenik meg az oktatási esélyegyenlőség, azaz hogy az oktatás mindenki számára hozzáférhető legyen. Egyenlőtlenségek azonban mindig is léteztek, a kérdés inkább az,
milyen mértékű egyenlőtlenségek fogadhatók el a társadalmi igazságosság nézőpontjából, és hogyan lehet mérsékelni
azokat. Az oktatás területe azért is különösen fontos, mert
egyrészt hasonló egyenlőtlenségi dimenziók mentén írható
le, mint a társadalom más alrendszerei, másrészt az oktatási egyenlőtlenségek túlmutatnak saját alrendszerükön,
erőteljesen hatnak a társadalom versenyképességére, a gazdasági növekedésre és az egyén későbbi életútjára is (lásd
még e kötetben Györgyi Zoltán írását).
Felmerül a kérdés: lehet-e egy oktatási rendszer eredményes és méltányos is egyben? Vajon ez a két cél men�nyiben zárja ki egymást? A válaszok megtalálását, vagyis
hogy az egyes oktatási rendszerek milyen mértékben képesek csökkenteni a tanulók szociokulturális és gazdasági
hátteréből eredő hátrányokat, a különböző (nemzetközi)
teljesítménymérések – amelyek, ha nem is tökéletesek, de
mindenképpen jelzésértékkel bírnak – segíthetik.

A méltányossági dimenzió a tanulói
teljesítménymérésekben
Az oktatás eredményessége feltárásának gyakori eszközei a tanulói teljesítménymérések (lásd még e kötetben
Szemerszki Marianna írását), amelyek létjogosultsága nem
kérdőjelezhető meg. Ugyanakkor e vizsgálatok csak egy (bár
fontos) aspektusra vonatkoznak, miközben a kérdéskör, az
eredményesség és annak mérése, sokkal tágabb. Többek között ezért is szükséges az egyes teljesítménymérések kritikus

megközelítése1, annak tudatosítása a legtágabb felhasználói
körben, hogy a mérések előnyökkel és hátrányokkal egyaránt rendelkeznek, melyek alapvetően meghatározzák az
eredmények értelmezését, felhasználhatósági területeit is.
A tanulói teljesítménymérés egyik legnagyobb újdonsága és értéke, hogy lehetőséget teremt az esélyegyenlőség, az
eltérő családi háttérből eredő hatások erősségének vizsgálatára, az iskolai eredmények és a szociális helyzet összefüggéseinek feltárására. Az eredményesség és a méltányosság
együttes vizsgálata érdekében a tanulói teljesítménymérések – az OECD háromévente ismétlődő PISA-vizsgálata2
is – nemcsak a diákok teljesítményeiről, hanem az ezeket
befolyásoló háttérmutatókról is szolgáltatnak adatot. Így
például a hozzáférési esélyekről is, mégpedig oly módon,
hogy a tanulói tesztfüzetek mellett iskolai és szülői háttérkérdőíveket is kitöltetnek. A feldolgozott válaszok alapján
számos hazai és nemzetközi kutatás bizonyította, hogy a
szülők, a család anyagi, szociális és kulturális körülményei
erőteljesen befolyásolják a tanulók tanulmányi eredményeit. Azt gondolhatnánk, hogy ezek olyan evidenciák, melyeket már nem kell újra leírni, ugyanakkor különböző közvélemény-kutatások azt mutatják, még a pedagógusok többsége sincs tisztában azzal, mi is a PISA-felmérés, és milyen
eredményekkel szolgál.3 A mérési rendszerek – így a PISA
1
Lásd például The Guardian, 2014; Vajda, 2013, Zhao, 2014. Hozzátéve,
hogy fontos a kritikai észrevételeket is kritikai reflexiók tárgyává tenni
(főleg Magyarország tekintetében, ahol a teljesítményérések tudományos
igényű feldolgozása gyerekcipőben jár, és többnyire csak másodlagosan
jelenik meg).
2
PISA: Programme for International Students Assesment (Tanulói teljesítmények nemzetközi értékelésének programja).
3
Egy 2012-es közvélemény-kutatás szerint a lakosság 23%-a hallott már
a PISA-vizsgálatról. A pedagógusok ugyan már hallottak a vizsgálatról,
de a konkrét eredményekkel csak 30%-uk volt tisztában (Lannert, 2012).

Fehérvári Anikó – Széll Krisztián (2014): Méltányosság az oktatásban: tanulói eredmények, szülők, iskola. In: Széll Krisztián (szerk.): Az OECD az
oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 41–51.
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is – komoly oktatáspolitikai vitákat gerjesztenek, főként
akkor, ha az eredményekre elszámoltathatósági rendszert
is építenek4. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy ezen mérések nélkül nem lenne semmilyen tájékozódási pontunk
az oktatás helyzetéről, egy-egy beavatkozás vagy fejlesztés
hatásáról, vagyis a tanulói teljesítménymérések alapvetően
hiányzó információkat szolgáltatnak.
Első alkalommal 2000-ben, legutóbb 2012-ben zajlott
PISA-mérés, egyre növekvő tanulói kört érintve: 2012-ben
már 65 ország félmillió – hazánk körülbelül 4 600 – diákja
vett részt benne. A mérés három tanulmányi területen (olvasás-szövegértés, matematika, természettudomány) vizsgálja a 15 éves tanulók – főként gyakorlati5 – képességeit,
ismereteit. A 2012-es adatfelvétel fókuszában – a 2003. évi
méréshez hasonlóan – az alkalmazott matematikai alapműveltség állt. Természetesen a másik két területen is felvették a trendek nyomon követéséhez szükséges adatokat,
továbbá egyéb, választható elemként a papíralapú vizsgálatok – az önként csatlakozó országok esetében, így Magyarországon is – számítógépes mérésekkel egészültek ki a
komplex problémamegoldás, a matematika és a szövegértés
területén (Balázsi et al., 2013).
Mind a mérési területek tesztfüzetei, mind a háttérkérdőívek egyaránt tartalmaznak kötelező és választható elemeket, melyek egyben a rendszer innovációját is jelzik, szolgálják. A háttérkérdőívek közül kötelező elem a tanulói és
az iskolai kérdőív, míg a választhatóak között rendszeresen
visszatérőek az IKT, a szülői, a tanulmányi előmenetellel
kapcsolatos kérdőívek, továbbá használnak egyedieket is
(például a tanulási szokásokra irányuló adatfelvétel) (Balázsi et al., 2010). A háttérkérdőívek alapján a tanulói teljesítmények eltérése több dimenzió mentén elemezhető, közülük
most csak egyre fókuszálunk, ez pedig a tanulói teljesítmény
és a családi háttér kapcsolata. E szempont választását elsősorban az indokolja, hogy Magyarországon különösen erős
4
A teljesítménymérések eredményeinek értékelési eszközként történő alkalmazása megkérdőjelezhető, mindenképpen rendkívüli körültekintést
igényel.
5
Fontos megjegyezni, hogy a felmérések metodikája elsősorban a tudás
gyakorlati alkalmazására fókuszál, így csak az egyik, mindamellett igen
fontos aspektusát fedi fel a tanulói készségeknek, képességeknek.

az iskolai teljesítmény és a családi háttér közötti összefüggés
(Balázsi–Horváth, 2011; Balázsi et al., 2013; OECD, 2014).

Tanulói teljesítmény és családi háttér
A PISA-méréssel kapcsolatban fontos tisztázni, hogy az
egyes országok átlagpontszámainak rangsorba állítása nem ad megfelelő képet az eredményekről. Az átlagok
mellett figyelembe kell venni a statisztikailag bizonyítható
különbségeket, a hibahatárok segítségével meghatározott
jelentős, szignifikáns) eltéréseket. Ezek alapján igazolható,
hogy a rangsorban elfoglalt helyek valós különbségeket takarnak-e avagy sem.
A PISA-mérésben részt vevő OECD-országok 2012. évi
eredményeiből az látható, hogy az ázsiai (Korea, Japán),
a holland, az észt, a finn, a kanadai, a lengyel, a német, az
ausztrál, az új-zélandi és az ír oktatási rendszerek egyértelműen az OECD-átlagot meghaladó teljesítményt érnek el
mindhárom képességi területen. Ezzel szemben – a mediterrán és a dél-amerikai országokhoz, valamint Szlovákiához
hasonlóan – Magyarország eredményei érezhetően elmaradnak az OECD-átlagtól (lásd 1. táblázat), ráadásul mindhárom területen csökkenés tapasztalható a legutóbbi mérés óta.
Az oktatási eredményesség egyik fontos mutatója, hogy
az oktatási rendszer mennyire képes átadni azt a tudást,
azokat az alapvető készségeket, amelyek a továbbtanuláshoz, a munkaerőpiacra történő kilépéshez feltétlenül
szükségesek. Ezért is tekinti a PISA fontos indikátornak a
tanulók képességszintek szerinti megoszlását, hiszen azok
a diákok, akik nem érik el a 2. képességszintet, lényegében esélytelenné válnak nemcsak a munkaerőpiacon való
megjelenésre, hanem sok esetben a mindennapi életben
felmerülő elemi problémák megoldására is.6 A visegrádi
országok közül Szlovákia eredményei a leggyengébbek,
míg Csehországban a kimagaslóan (5. szinten vagy a fe6
Nem véletlen, hogy az Európai Unióban is kulcsindikátorként jelenik
meg az alapkészségek (matematika, szövegértés, természettudomány)
tekintetében gyengén – azaz a 2. szint alatt – teljesítők aránya, és ennek
nyomon követése. Az EU célja, hogy ez az arány 2020-ra 15 százalék alá
csökkenjen mindhárom alapműveltségi területen.
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1. táblázat: Az OECD-országok átlagpontszámai a 2012. évi PISA-felmérésben
Statisztikailag szignifikánsan magasabb az OECD-átlagnál
Szignifikánsan nem különbözik az OECD-átlagtól.
Statisztikailag szignifikánsan alacsonyabb az OECD-átlagnál.
OECD-országok

Átlagpontszám
Matematika

Szövegértés

Természettudomány

OECD-ÁTLAG

494

496

501

Korea

554

536

538

Japán

536

538

547

Svájc

531

509

515

Hollandia

523

511

522

Észtország

521

516

541

Finnország

519

524

545

Kanada

518

523

525

Lengyelország

518

518

526

Belgium

515

509

505

Németország

514

508

524

Ausztria

506

490*

506

Ausztrália

504

512

521

Írország

501

523

522

Szlovénia

501

481

514

Dánia

500

496*

498*

Új-Zéland

500

512

516

Csehország

499

493*

508

Franciaország

495

505

499*

Egyesült Királyság

494

499

514

Izland

493

483*

478

Luxemburg

490

488*

491*
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Átlagpontszám
Matematika

Szövegértés

Természettudomány

Norvégia

489

504

495*

Portugália

487

488*

489*

Olaszország

485

490*

494*

Spanyolország

484*

488*

496*

Szlovákia

482*

463

471

Egyesült Államok

481*

498*

497*

Svédország

478*

483*

485

Magyarország

477

488

494

Izrael

466*

486*

470

Görögország

453

477

467

Törökország

448

475

463

Chile

423

441

445

Mexikó

413

424

415

Forrás: OECD, PISA 2012 Database
Megjegyzés: Azon országok eredményeit jelöltük *- gal, amelyek szignifikánsan nem különböznek Magyarország eredményeitől. A táblázatban csak az OECD-országok szerepelnek, a matematikai műveltség tesztpontszámainak csökkenő sorrendjében. A képességskálákat
a mérések elindulásakor úgy állították be, hogy a mérésekben résztvevő OECD-országok átlagpontszáma 500 pont, a szórás pedig 100
pont legyen.

lett) teljesítők arányának csökkenése szembetűnő. Magyarország esetében az eredmények változása elsősorban
a gyengébben teljesítők arányának változásával függ össze,
hiszen a kimagaslóan teljesítők arányában az adott képességterületeken történő mérések elindulása óta nagyobb
mértékű változás nem történt (OECD, 2014; Balázsi et al.,
2013). Magyarországon mind a természettudományok,
mind a matematika területén növekedett az alulteljesítők
aránya. A természettudományok területén az OECD-átlag
változásával ellentétes, míg a matematika területén azzal
megegyező a tendencia, azonban utóbbi esetben is a magyar aránynövekedés jóval meghaladja az OECD átlagát.
Érdemes kiemelni, hogy a jelentősen javuló – és egyre in-

kább az élmezőnybe tartozó – lengyel eredmények mögött
az áll, hogy oktatási rendszerük képes volt számottevően
csökkenteni az alulteljesítő tanulóik arányát, emellett a kiváló teljesítményt elérők aránya is erőteljesen növekedett
(OECD, 2014) (lásd 1. ábra).
A PISA-vizsgálat lehetőséget nyújt annak elemzésére is,
vajon a családi háttér miként befolyásolja a diákok teszteredményeit. Az otthoni körülményeket a PISA az ún.
ESCS-index-szel7 méri, amely képes megragadni a család
7
ESCS- index: a szülők foglalkozása, iskolázottsága, a család gazdasági
helyzete, oktatási erőforrásai és kulturális javai, birtokolt könyvek száma
alapján kerül kialakításra (Balázsi et al., 2013).
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1. ábra: A PISA-felmérésekben kiemelkedően, illetve alulteljesítő diákok megoszlásának alakulása a visegrádi országokban és az OECDországok átlagában (%-pont)
Szövegértés

Természettudomány

teljesítők

Csehország
Lengyelország
Magyarország
Szlovákia*
OECD-átlag
Csehország
teljesítők

1. szinten vagy alatta

5. szinten vagy felette

Matematika

Lengyelország
Magyarország
Szlovákia*
OECD-átlag

45
-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Forrás: OECD, PISA 2012 Database
Megjegyzés: A 2012. évi PISA- mérés eredményeit minden műveltségi területen azon évek eredményeihez hasonlítottuk, amelyben az
adott terület kiemelt hangsúlyt kapott: matematika esetén a 2003. évi eredményekhez, szövegértés esetén a 2000. évihez, míg a természettudomány esetén a 2006. évihez.
*Szlovákia a 2000. évi PISA-teszten nem vett részt.

szociális, gazdasági és kulturális tőkéjének mértékét. A korábbi PISA-vizsgálatok eredményei szerint a családi háttér
és a tanulói teljesítmény közötti kapcsolat mindhárom képességterület esetében hasonlóképpen alakul (Balázsi et
al., 2013), így a továbbiakban a matematikai teszteredmények és a családi háttér kapcsolatát mutatjuk be, hozzátéve,
hogy e területen lehetőség van a 2003-as és a 2012-es eredmények összehasonlítására is.
Az eredmények egyértelműen azt jelzik, hogy a mért tanulói képességek mellett abban is különböznek a felmérésben részt vevő országok, hogy mennyire tudják kompenzálni a szociokulturális és anyagi háttér okozta esélykülönbségeket. Mint már említettük, hazánkban kimagaslóan erős

a családi háttér és a tanulói teljesítmények közötti kapcsolat: a matematikai tesztpontszámban a társadalmi hátteret
mérő ESCS-index egységnyi változása átlagosan 47 pontnyi eltérést okoz – szemben az OECD-országok 39 pontnyi
átlagával –, vagyis ennyivel jobb eredményt érhettek volna
el a hátrányos helyzetű magyar gyerekek, ha családi hátterük nem befolyásolta volna eredményeiket. Az OECD-országok közül csak Franciaországban, Szlovákiában, Új-Zélandon, Csehországban, Izraelben és Belgiumban erősebb
a társadalmi háttér hatása. A kapcsolat szorosságát az is jól
mutatja, hogy a magyar tanulók teljesítményének 23%-át
magyarázza a családi háttér, vagyis a teljesítmények szórásnégyzetének csaknem negyede az ESCS-index eltéréseiből
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származik. E tekintetben az OECD-átlag jelentősen eltér
(14,8%), továbbá a mérésben részt vevő OECD-országok
közül csak Szlovákiában rendelkezik a családi háttér még
ennél is magasabb magyarázó erővel (24,6%) (OECD, 2013;
Balázsi et al., 2013).
A 2003-as és a 2012-es eredményeket összehasonlítva
elmondható, hogy az OECD-országok átlagában lényegében nem változott az ESCS-index hatása, a hatás csak an�nyiban módosult egy kicsit, hogy a családi háttér magyarázó ereje 2 százalékkal – 17-ről 15%-ra – csökkent. Törökországban és Mexikóban mind a magyarázó erő, mind a
pontszámban kifejezett hatás erőteljesen csökkent, vagyis
ezekben az országokban a tanulók szocioökonómiai státusa jelenleg már sokkal kevésbé meghatározó tényező,
mint volt 2003-ban. Németországban lényegében változatlan maradt az előnyös és a hátrányos családi háttérrel rendelkező tanulók teljesítménye közötti különbség,
ugyanakkor a tanulók lényegesen nagyobb aránya teljesít jobban, mint ahogy az a családi háttér alapján várható lenne. Összességében kijelenthető, hogy azokban az
országban, ahol 2003 óta javult a teljesítmény, ez nem a
méltányosság rovására történt. Vagyis igazolódni látszik,
hogy egy oktatási rendszer lehet eredményes és méltányos
is egyben. Ugyanakkor kivétel is akad: Portugáliában a
javuló teljesítmény romló méltányossággal párosul. Továbbá azt is meg kell jegyezni, hogy a javuló méltányosság
önmagában még nem feltétlenül jelent teljesítményjavulást, amire jó példa Hollandia és Svédország esete (lásd
2. ábra). Az okok feltárásához az egyes országok oktatási
rendszereinek, gazdasági, infrastrukturális és szociális
különbségeinek részletes feltárására lenne szükség. Mindenesetre Portugália azon kevés országok közé tartozik,
ahol a szociális háttér okozta teljesítményelmaradás viszonylag alacsony, ugyanakkor a társadalmi-gazdasági
státusz és a teljesítmény közötti kapcsolat erősnek mondható. Hollandiában az iskolák átlagos eredményei között
mutatható ki lényeges különbség, amelyben a képzési
programoknak meghatározó szerepük van: a holland iskolák átlagos eredményei közötti különbségek 88%-át
magyarázzák a képzési programok. Ez az arány Portugáliában is igen magas, meghaladja a 76%-ot. Svédországban
az iskolákon belül kiemelkedőek az eredménykülönbsé-

gek, amely se a hátrányos helyzettel, se a képzési programokkal nem mutat lényeges összefüggést.
A 2. ábra adatai azt is mutatják, hogy Magyarországon
a teljesítményromlás mellett némiképp javult a méltányosság, hiszen több mint 3 pontnyival csökkent az ESCSindex hatása, valamint mérséklődött a társadalmi háttér
magyarázó ereje is. Ugyanakkor ez a mérséklődés semmiképpen nem tekinthető jelentősnek, sőt jelenleg is elmondható, hogy a családi háttér teljesítményt befolyásoló ereje
az átlagosnál jóval nagyobb, vagyis erőteljes különbségek
vannak az eredményekben a tanulók szociális, gazdasági
és kulturális háttere szerint. A hazai mérések ugyanezt az
összefüggést erősítik meg. Az Országos kompetenciamérés adatai szerint a tanulók közötti teljesítménykülönbség
22–27%-át magyarázza a családi háttér (Balázsi–Horváth,
2011), további aggasztó tény, hogy ez a magyarázó erő a
magasabb évfolyamokon növekszik. Vagyis az iskola nem
csökkenti, hanem növeli a családi háttérből fakadó különbségeket, és az iskolaválasztás (az iskolák közötti különbségek), a képzési program kiválasztása erősen determinálja
az egyén későbbi életútját. Összességében tehát, Magyarország iskolarendszere rendkívül szelektív, vagyis ahelyett,
hogy mérsékelné, újratermeli, sőt számos esetben még erősíti is a társadalmi egyenlőtlenségeket.8
A teljesítménykülönbségek egyrészt az iskolák átlageredményei közötti eltérésekben, másrészt az azonos iskolában tanuló diákok teljesítményei közötti különbségekben
mutatkoznak meg. Az oktatási rendszerekre vonatkozóan
érdekes adalékul szolgál, ha megvizsgáljuk, hogy a családi
háttér milyen mértékben határozza meg az iskolák közötti
és az azokon belüli eredményeket. Valamennyi mérésben
részt vevő ország esetében látható, hogy az átlagos ESCSindex az iskolák közötti különbségeket jóval inkább meghatározza, mint az iskolán belüli eltéréseket. A tanulók és az
iskolák szociokulturális és szocioökonómiai háttere a magyar iskolarendszerben magyarázza a legmagasabb arány8
Az OECD számos ajánlásában fogalmaz meg olyan oktatáspolitikai prioritásokat, amelyek többek között az esélykülönbségek csökkentését, a
méltányosság növelését célozzák. Ilyen például a kisgyermekkori nevelés
minőségi fejlesztése és széles körű biztosítása, vagy a komprehenzív iskolarendszer bevezetése, a minél későbbi szelekció elérése.
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2. ábra: A matematikai teljesítmény és a méltányosság változása 2003 és 2012 között
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ban (78%-ban) – lényegesen az OECD-átlag felett (63%) –
az iskolák között tapasztalható teljesítménykülönbségeket,
míg az ESCS-index az iskolán belüli különbségekre lényegében semmilyen hatást sem gyakorol hazánkban (OECD,
2013; Balázsi et al., 2013).
A PISA-adatokból megbecsülhetőek a tanulók, illetve az
iskolák ESCS-indexének teszteredményekre gyakorolt ha-

tásai (lásd 3. ábra). Az látható, hogy tulajdonképpen az ös�szes mérésben részt vevő országban az iskolák átlagos szociális összetétele markánsabban hat az eredményekre, mint
a tanulók átlagos szociális, gazdasági és kulturális háttere.
Hazánkban 6 pontnyi teljesítménykülönbség várható abban az esetben, ha két tanuló hasonló szociális összetételű
iskolába jár, ugyanakkor a tanulók ESCS-indexe fél pont-
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3. ábra: A tanulók, illetve az iskolák átlagos ESCS-indexének hatása a matematikaeredményekre
A tanulók ESCS-indexének hatása
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tal különbözik egymástól. Míg ha két tanulónál hasonló
a családi háttér, de az iskoláik átlagos szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő index között félpontos különbség van, akkor már 98 pontos teljesítménykülönbség
várható a két diák között. Az OECD-átlag ezzel szemben
19, illetve 72 képességpont. Összességében is elmondható,
hogy a magyar iskolák között viszonylag nagy különbségek
tapasztalhatók a tekintetben, hogy milyen családi háttérrel rendelkező diákokat vesznek fel, illetve iskoláznak be
(OECD, 2013; Balázsi et al., 2013).

A szülők és az iskola
A 2009-es PISA-mérésben, egy választható háttérkérdőív
kitöltésével, a szülők is kiemelt figyelmet kaptak. A tanítás
már a gyerek születésével elkezdődik – ennek fontosságára hívja fel a figyelmet az OECD egyik kiadványa (OECD,
2012), amely rendhagyó módon nemcsak kutatóknak, oktatáspolitikusoknak és szakértéknek készült, hanem a szülőknek is. A könyv bemutatja a szülői szerep fontosságát az
iskoláskor előtti és alatti időszakban, valamint kitér arra is,
milyen az iskola, a tanárok és a szülő viszonya. Az elemzések alapját a 2009-es PISA-vizsgálat szövegértési eredményei adják, illetve minden egyes fejezethez egyedi esetleírások, országpéldák is tartoznak.
Visszatérve a 2009-es szülői kérdőívre, az egyrészt vizsgálta a családi hátteret (iskolázottsági, foglalkozási, jövedelmi mutatókat), a szülők iskolával, iskolaválasztással
kapcsolatos attitűdjeit, valamint a szülő bevonódásának
szintjét gyermeke iskolai tevékenységeibe. A felmérésben
13 ország9 vett részt, többek között Magyarország is, ám
miután közöttük nagyon eltérő társadalmi-kulturális berendezkedésű államok szerepelnek, csak kevés országot
vehetünk figyelembe referenciaként az eredmények értelmezésében.
Elsőként azt mutatjuk be, milyen kapcsolat figyelhető
meg a gyerek tanulói teljesítménye és a szülői aktivitás kö-

9
Németország, Katar, Új-Zéland, Horvátország, Litvánia, Olaszország,
Dánia, Panama, Makaó, Hong-Kong, Portugália, Korea.

zött (lásd még e kötetben Török Balázs írását). Ez utóbbit
azzal mérték, hogy a szülő mennyit foglalkozott gyermekével kisgyermekkorában (meseolvasás, éneklés, játék stb.).
Minden szülői tevékenységnek pozitív hatása van a gyerek
későbbi iskolai teljesítményére, a legerősebb kapcsolatot pedig (Litvánia kivételével) a meseolvasás mutatja. Az elemzésbe bekerülő országok közül leginkább Új-Zélandon és
Németországban van hatása a szülői aktivitásnak a tanulói
eredményekre: 63, illetve 51 pontos teljesítménynövekedés jellemzi 15 éves korukban azokat a gyereket, akiknek
kisgyerekként mesét olvastak a szülei. A család jövedelmi
különbségeit is figyelembe véve, csak néhány olyan ország
van, ahol e tényezőnek nincs hatása a teljesítményekre. Németországban, Magyarországon, Koreában és Portugáliában a jövedelmi helyzettől függetlenül befolyásolja a szülői
aktivitás a gyermek későbbi iskolai teljesítményét. Ugyanakkor összességében a szocioökonómiai – amelynek egyik
szelete a jövedelem – háttérbefolyása itt sem zárható ki, átlagosan 14 százalékpontos eltérést indukál, Magyarországon ez ennél is több, 20 százalékpont. Vagyis önmagában
a jövedelem nem, de a társadalmi háttér10 egyéb jellemzői
erősen befolyásolják, hogy a szülő mennyit foglalkozott
otthon gyermekével az iskoláskor előtt. Ugyanakkor büszkén mondhatjuk, hogy nálunk olvasnak legtöbbször mesét
a szülők a gyerekeiknek, és ebben az anyukák és apukák
között alig van különbség (persze a legtöbb országban az
anyukák felé billen a mérleg, és ez nálunk is így van).
Az elemzés arra is rámutat, hogy a szülők az iskolakezdés előtt több időt és energiát szentelnek a megfelelő iskolatáska, toll, füzet kiválasztására és megvásárlására, mint
gyermekük olvasási szokásai fejlesztésére. Ahol a szülők
jó példát mutatnak gyermekeiknek, vagyis szabadidejükben maguk is olvasnak, ott a tanulói teljesítményekben is
visszatükröződik mindez. Azokban a családokban, ahol az
olvasás értékként jelenik meg, a gyerekek közel 30 ponttal
jobb eredményt érnek el a szövegértési tesztekben. Ugyanakkor ebben is kimutatható a szocioökonómiai háttér hatása, különösen igaz ez Magyarországra.

A szocioökonómiai indexen belül az egyes összetevők súlya országonként más-más jellemzőkkel bír (Balázsi et al., 2013).
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A különböző interakciók is befolyásolják a tanulói teljesítményt, így a szülő-gyerek, a szülő-iskola viszonya,
kommunikációja. A kutatók azt is elemezték, hogy a szülők mennyit beszélgetnek gyermekükkel a világról, társadalmi-politikai olvasmányokról, hírekről, továbbá azt
is, milyen befolyása van ennek a tanulói eredményekre.
Legerősebben Olaszországban figyelhető meg ez a hatás,
ott 42 ponttal jobb azon 15 évesek tesztteljesítménye, akik
szüleikkel politikai, társadalmi témájú olvasmányaikról
beszélgetnek. Magyarország e területen a középmezőnybe
tartozik: minden második szülő beszélget ilyen témákról
a gyerekével, míg Dániában vagy Új-Zélandon a szülők
70%-a. E mutatónak Magyarországon nincs különösebb
befolyása a teszteredményekre, ami nem meglepő, hiszen
politikai szocializációs kutatásokból ismert, hogy a magyar
felnőttek már a rendszerváltás után másfél évtizeddel kiábrándultak a demokratikus formájú politizálásból, és ez
gyermekeik véleményében is tetten érhető (Csákó, 2004).
A frissebb kutatási adatok sem mutatnak ebben változást.
Az Ifjúság 2012 eredményei szerint (Oross, 2013) a fiatalokat továbbra is a társadalmi, politikai közélettől való elfordulás, elidegenedés jellemzi, melyet a családi és az iskolai
szocializáció diszfunkcionális működésével magyaráznak
az elemzők.
A társadalmi, politikai témák nem népszerűek, a magyarok sokkal jobban szeretnek könyvekről, filmekről, tv-műsorokról beszélgetni otthon gyerekükkel. Ebben kimagaslóan jók vagyunk. A Délkelet-Ázsiában (Korea, Makaó-Kína) élők már kevésbé, ők nem jeleskednek sem a politikai,
társadalmi, sem az egyéb, kulturális témájú beszélgetésekben. A magyar szülőknek abban sem kell szégyenkezniük,
mennyit segítenek otthon a házi feladatok megoldásában: a
szülők 45%-a segít gyermekének, ami átlagosnak tekinthető, míg az ázsiai országok (Korea, Hong-Kong) részvétele
ezen a területen is a legalacsonyabb.11
A szülő-gyermek kommunikációja mellett a felmérés a
szülő-iskola, a szülő-pedagógus viszonyt is elemzi abból
a szempontból, hogy a szülő részvétele az iskolai életben,

Persze azt nem tudjuk, hogy a vizsgált országokban van-e egyáltalán
házi feladat.
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mennyiben hat a tanulói teljesítményekre. A bevontság
több módját is elemzik, így például azt, hogy a szülői testületek a helyi döntéshozás szintjén is megjelennek-e, vagy a
szülők önkéntesként részt vesznek-e az iskolai munkában,
vagy folyamatosan nyomon követik-e gyermekük előrehaladását, és ezt megbeszélik-e a tanárokkal. Az adatok
szerint Magyarországon kevésbé általános a szülők-tanárok közötti kommunikáció, illetve az önkéntes munkában
sem jeleskednek. Bár ez csak megítélés kérdése, hiszen az
iskola, a tanárok partnerségére is szükség volna mindkét
területen.
Számos gyakorlati példa, tapasztalat is színesíti a kötetet, mely más ország számára is ötleteket, példát adhat.
Több olyan kezdeményezésről is olvashatunk, melyeket
általában nem az állami szerepvállalás jellemez, hanem
a szülői vagy civil összefogás. Ilyen például az Új-Zéland
maori közössége által létrehozott szülői szervezet, melynek tagjai nemcsak szülők, hanem nagyapák, nagymamák,
nagynénik és nagybácsik is. Céljuk, gyerekeik olvasási és
számolási készségeinek javítása. Hasonló okokból jött létre
a San Franciscó-i székhelyű „Valencia 826” civil kezdeményezés (a név a szervezet címére utal), melyben viszont nem
szülők, hanem önkéntes tanárok, mentorok támogatják a
gyerekeket. Olvasást népszerűsítő programok is találhatók
szép számmal a világban, így például Svédországban, ahol
a program célzottan az új bevándorlókra irányul. A kitalálók szerint az olvasás mindenki felelőssége, nem csak az
oktatási rendszeré. Az Olvass nekem papa! program a helyi
szakszervezetek segítségével igyekszik bevonni a migráns
szülőket az oktatásba. Az Apa napok rendezvényein 2008ban 1500 apa vett részt, melyeken minden szülő egy olyan
könyvet mutatott be, melyet gyermekének is olvasott, és
emellett közösen beszélgettek az olvasás fontosságáról. Ismertebb program, a Harlem Children Zone, mely nonprofit
módon működik, és azon az elven alapul, hogy az iskola
közösségi centrum. A program a kilencvenes években indult New York Harlem negyedében. Oktatási, iskolán kívüli, egészségügyi, szociális szolgáltatásokat és közösségépítő
programokat egyaránt kínál, éppen ez komplexitásának a
lényege. A célcsoportot a szülők és gyerekek jelentik, születéstől a fiatal felnőtt korig. A program sikerét jelzi, hogy
2009-ben további húsz amerikai városban is elindították.

Fehérvári Anikó – Széll Krisztián: Méltányosság az oktatásban: tanulói eredmények, szülők, iskola

***
Tanulmányunkban azt vizsgáltuk a PISA-mérések apropóján, mennyiben jár együtt az eredményesség és a méltányosság, illetve mit tehet az oktatáspolitika a méltányosság javításában. Magyarországra vonatkozóan a PISAfelmérések legrelevánsabb eredménye és megállapítása az,
hogy hazánkban rendkívül erős a családi háttér hatása a
tanulói teljesítményekre, továbbá nálunk a legnagyobb az
egyes iskolák közötti különbségekből adódó teljesítményszóródás. A nemzetközi összehasonlítás rámutat arra, hogy
az OECD-átlagnál alacsonyabb magyar teszteredmények
nem függetlenek attól, hogy a családi háttér teljesítményre
gyakorolt hatása jelentősen meghaladja az OECD-átlagot.
Vagyis a társadalmi háttérből eredő egyenlőtlenségek mérséklése nagy valószínűséggel javítaná a tanulói teljesítményeket, az eredményességet.
Ennek egyik lehetséges eszköze a szülő és az iskola közelítése, a szülők aktív bevonása az iskolai életbe, a szülői
szerepvállalás ösztönzése, erősítése. A PISA eredményei
egyértelműen megerősítik ezt, hiszen a szülői gondoskodás és érdeklődés, a gyermekkel együtt eltöltött idő, a tanulási, művelődési szokások kisgyermekkori előkészítése,
támogatása mind-mind pozitívan befolyásolja a későbbi
iskolai életutat. Fontos kiemelni, hogy a társadalmi háttér
jellemzői befolyásolják azt, hogy a szülő mennyit foglalkozott otthon gyermekével az iskoláskor előtt, ugyanakkor a
háttérjellemzők kiszűrése után is megmarad a szülői támogatás pozitív hatása.
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Iskolázás: tanulók, tanárok, iskolavezetők
A kötelező oktatás időszaka döntő fontosságú az iskolázás
és a vele összefüggő társadalmi, gazdasági, oktatási kimenetek szempontjából. Az utóbbi években jelentős változások történtek ezen, az alap-, az alsó és felső középfokú
oktatást1 átfogó szakaszban. Az alábbiakban magát az iskolázást az oktatásban érintett legfontosabb szereplők, így
az iskolavezetés és a tanárok mint alapvető oktatási erőforrások felől közelítjük meg, érintve a tanulás mellett szóló
érveket. Miután az elmúlt években az OECD több projektje, kiadványa foglalkozott a téma valamelyik oldalával, tanulmányunk ezekre épít, köztük az Education at a Glance
(EaG) című kötetre, amely oktatási indikátorok segítségével írja le a legfontosabb folyamatokat.

Iskolázás: befektetés a jövőbe
Az iskolázás megtérülése kapcsán végzett elemzések azt
mutatják, hogy a felső középfokú végzettség az az iskolázási szint, amely minimálisan szükséges a boldoguláshoz
az olyan fejlett országokban, amelyekben növekvő mértékben alapozódik a gazdaság és a foglalkoztatottság a megszerzett tudásra, kompetenciákra. Az ennél alacsonyabb
iskolázottság mind az egyén, mind a társadalom számára
több szempontból is (például foglalkoztatottság, bérek, az
egészségben megélt évek száma) kimutathatóan kisebb
megtérüléssel jár (lásd még e kötetben Györgyi Zoltán és
Tomasz Gábor írását). Mindezt az adatok tanúsága szerint
érzékeli a szakpolitika és a lakosság is: az összehasonlít1
Az alapfokú oktatás (ISCED1) a hazai általános iskolai képzés alsó, az
alsó középfokú (ISCED2) az általános iskola felső tagozatának, a felső
középfokú (ISCED3) pedig a szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi képzésnek feleltethető meg.

ható mutatókkal rendelkező OECD-országokban 1995
és 2011 között megközelítőleg nyolc százalékponttal nőtt
a felső középfokról kilépők aránya. A jelenlegi becslések
szerint az OECD-országokban a mai fiatalok 83%-a szerez majd legalább egy felső középfokú végzettséget élete
során. Ugyanakkor e tekintetben országonként jelentősek
a különbségek: a 2011-es, 28 tagállamra vonatkozó indikátorok szerint több országban (például skandináv országok, Egyesült Királyság, Németország, Szlovénia) 90%
feletti a várhatóan legalább felső középfokú végzettséget
szerezők aránya, míg öt országban (Luxemburg, Görögország, Ausztria, Törökország, Mexikó) a 75%-ot sem éri
el ez a mutató. Magyarország OECD-átlag közelében, azt
némileg meghaladva helyezkedik el (OECD, 2013a) (lásd
1. ábra).
Az elért iskolai végzettségi szint nem jelenti azt automatikusan, hogy megszerzését követően minden fiatal továbbtanul vagy kilép a munkaerőpiacra. Jelenleg nő azoknak az aránya, akik nem jelennek meg sem az oktatásban,
sem a foglalkoztatottak körében. A fejlett országok mind
a mai napig gyakran szembesülnek iskolai kudarcokkal, a
lemorzsolódás jelenségével, melyek folyamatos figyelmet
igényelnek, hiszen a középfokú oktatási expanzió jelentős
mértékben megnövelte az alacsony iskolai végzettség és
alulteljesítés kockázatát.
A fejlett országokban általában igaznak tűnik, hogy az
alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű tanulók kétszer
nagyobb valószínűséggel kerülnek az alulteljesítők közé,
ami arra utal, hogy személyes vagy társadalmi körülményeik akadályt képeznek az oktatási lehetőségek elérésben.
Az inklúzió, illetve a méltányosság hiánya iskolai kudarchoz vezet, aminek a lemorzsolódás az egyik legsúlyosabb
következménye (OECD, 2012). Az OECD-országokban átlagosan a fiatal felnőttek (25–34 évesek) csaknem egyötöde
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Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 53–58.

53

Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések

1. ábra: Az első alkalommal felső középfokú végzettséget szerzők aránya, 2011
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Forrás: OECD, 2013a (A2.1. ábra) alapján
*Referencia év: 2010.
**Az adat a felső középfokú (ISCED 3) és a fél-felsőfokú (ISCED 4) szint közötti áthidaló programokat nem tartalmazza.

(17,8%) hagyja el az oktatási rendszert a felső középfokú
végzettség megszerzése nélkül. Ugyanakkor országonként
jelentősek az eltérések: van, ahol 10% alatti (például Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország),
van, ahol 30% feletti (például Portugália, Spanyolország,
Mexikó, Törökország), a legtöbb helyen pedig 10 és 30%
közötti ez az arány. Magyarország a középmezőnyben található, hozzátéve, hogy az utóbbi években kissé romló tendencia tapasztalható (OECD, 2013a).
A felső középfokú végzettséggel nem rendelkezők arányában nemcsak az országok, hanem a nemek és az egyes
generációk szerint is jelentősek az eltérések. Ez utóbbiak
különösen a nők körében szembetűnőek: az OECD-országokban átlagosan 24 százalékpont a különbség a fiatalabb

(16%) és az idősebb (40%) nők között. Ez arra utal, hogy
a fiatalabb női generáció körében igen erőteljesen növekedett a legalább felső középfokú végzettséggel rendelkezők
aránya. A férfiak körében is hasonló tendencia mutatkozik,
csak kevésbé hangsúlyosan: Észtország, Németország, Izland, Norvégia és az Egyesült Államok kivételével, a fiatalabb férfiak között alacsonyabb a felső középfokú végzettséggel nem rendelkezők aránya, mint az idősebbek között
(OECD, 2013a) (lásd 2. ábra).
A középfokú oktatás elvégzése érdekében több, átfogó
szakpolitikai beavatkozási lehetőséggel találkozhatunk a
nemzetközi gyakorlatban: ilyen például az akadémiai és
a szakképző útvonalak egyenértékűsítése, az adott oktatási szinten az elvárt tanulási eredményeken alapuló kö-
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2. ábra: A felső középfokú végzettséggel nem rendelkezők aránya nem és korcsoport szerint, 2011
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Forrás: OECD, 2013a (A1.4. ábra) alapján

vetelmények megfogalmazása, az átmenetek segítése, a
tanácsadás biztosítása vagy a kiegészítő tanulási útvonal
kiépítése a középfokú végzettség megszerzéséhez (OECD,
2012). Közvetve segíti a tanulási eredményességet, illetve a
kudarcok elkerülését az adott oktatási szinten elvárt tanulási eredményeken alapuló követelmények, tanulási standardok megfogalmazása is, ami előtérbe állítja a tanulást, s
hozzájárulhat a tanulók közti különbségek csökkenéséhez
is (OECD, 2013a).
A lemorzsolódás mellett az iskolai kudarcok másik,
már korábban jelentkező formái az évismétlés és az alacsony teljesítmény. A tanárok többnyire támogatják az
évismétlés gyakorlatát, mivel a tanulók továbbengedése
a következő évfolyamra nehezebb feladatot ró rájuk. Az
OECD-országok átlagában a 15 éves tanulók 13%-a ismétel évet valamelyik oktatási szakaszban. Néhány államban
(például Franciaország, Belgium, Spanyolország, Portugália) ez a mutató különösen magas, 30% körüli. Az évismétlés kiváltására elsősorban prevenciós lehetőségek, alternatív stratégiák adódhatnak, ilyen például az ismétlési
lehetőség szűkítése egyes tantárgyakra vagy modulokra
(OECD, 2012).

Az iskolázás során a kudarcok elkerülése részben az iskolavezetők és a tanárok felkészültségének megerősítésével
lehetséges. Ennek érdekében a pedagógusokat fel kell készíteni arra, hogy heterogén tanulói összetételű környezetben,
eltérő képességű diákokat is képesek legyenek tanítani,
egyéni szükségleteikhez igazodva (OECD, 2012).

Tanárok
A 2000-es évek első évtizedének közepétől került előtérbe
a tanároknak az oktatás eredményességében betöltött szerepe, utánpótlásuk, felkészültségük folyamatos fejlesztésének fontossága (OECD, 2005; Schleicher, 2012; Teacher
quality…, 2013). A pedagógusok központi jelentőségét az
iskolázás sikerében, az eredményes oktatási változások
elérésében, a tanári szakmával foglalkozó nemzetközi találkozók is kiemelték, illetve jelenleg is hangsúlyozzák 2.
2
Megjegyezzük, hogy a tanárok mellett az iskolai kultúra és a tanulási
környezet is – közvetlenül vagy közvetve – hatást gyakorol a diákok tanulására, illetve eredményeik alakulására.

55

Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések

56

A pedagógusok szakmai felkészültsége, munkájuk befolyásolása rendkívül összetett feladat. Sok múlik az alapvetően kétféle (karrier- vagy pozícióalapú) foglalkoztatási
modelleken, a kötelező tanítási és munkaidő kialakításán,
a tanulási környezeten, a tanítással kapcsolatos attitűdökön, az osztálytermi gyakorlatokon, valamint a különböző
képzési, továbbképzési és értékelési formákon is (lásd még
e kötetben Szemerszki Marianna írását).
A tanári munkaterhek területén nagyon jelentős különbségek figyelhetőek meg az OECD-országok között:
2011-ben a felső középfokú oktatásban évi 1000 tanítási órát vártak el az amerikai tanároktól, másutt (például
Finnországban, Magyarországon, Japánban, Ausztriában,
Lengyelországban) csak 600 tanítási óra tartozott kötelező
feladataik körébe. Hozzá kell tennünk, hogy ezen óraszámok nem állandóak, hiszen 2000 és 2011 között az országok felében kismértékben nőttek, míg a másik felében némileg csökkentek (OECD, 2013a).
Az elmúlt években az OECD egyik nagyhatású projektje, a 2008-as TALIS pedagógusvizsgálat3 foglalkozott az
iskolai és osztálytermi szintű tanulási környezet, a tanári
munka, a tanítással kapcsolatos nézetek, attitűdök, valamint a továbbképzési, illetve értékelési formák nemzetközi
gyakorlatával. A kutatási eredmények a pedagógusmunkával és módszerekkel kapcsolatos nézetekről azt tárták fel,
hogy a legtöbb konstruktivista nézetet valló tanár a skandináv országokban, Észak-nyugat Európában és Koreában
dolgozik, a déli országokban nagyobb arányban voltak a
hagyományosabb pedagógiai elveket képviselők, míg a volt
szocialista országok tanárai a két pedagógiai beállítódás
között helyezkedtek el (OECD, 2009). A pedagógusok jellemzően sokféle tanítási módszert használnak, aktívak a
szakmai együttműködésekben is. Ez utóbbival magasabb
énhatékonyság érhető el, ugyanakkor több munkaórát igényelnek, s több tanítási módszer és gyakorlat használatával
járnak együtt. Országonként eltérőek, milyen hatékony3
A TALIS nemzetközi tanárvizsgálat az OECD INES C munkacsoportjának kezdeményezésére indult. Az első, az alsó középfokon tanító tanárokra irányuló adatfelvétel 2008-ban zajlott, a második 2013-ban, míg a
következő 2018-ra várható. Magyarország csak az első, 2008-as mérésben vett részt.

sággal tudnak az egyes tanárok egy-egy tanítási órán dolgozni. Figyelemre méltó, hogy míg a tanárok összességében
átlagosan a tanórai idő 80%-át tudják tanításra fordítani,
addig a kezdő pedagógusok csak közel háromnegyedét
(OECD, 2009).
A tanári munka fontosságának felismerésével párhuzamosan megnőtt az érdeklődés a pedagógusképzés és a folyamatos szakmai fejlesztéssel kapcsolatos kérdések iránt
is. A tanárok fejlődésére irányuló figyelem kiterjed mind
a továbbképzések hagyományos, mind a szakmai fejlesztés
más formáira (például a tanárok részvétele óramegfigyeléseken, ezt követően közös elemzés). Mind a kezdő, mind a
pályán lévő pedagógusok esetében kulcsfontosságú a vis�szacsatolás kérdése (Teacher quality…, 2013).
A tanári munka értékelése nemzetközi viszonylatban
igen eltérő: egyes országokban központi feladat, másutt
(például skandináv országokban) a helyi szinthez kapcsolódik, s nem ritkán a vezetők és a tanárok éves értékelése
informális formában történik. Az értékelés konkrét szempontjai jellemzően olyan elemeket foglalnak magukban,
mint a diákok tanulási eredményei, a közös munka a kollégákkal, a tanulók és szüleik elégedettsége vagy az osztálytermi megfigyelések tapasztalatai (Teacher quality…, 2013).
Az értékelések felhasználása azonban nem szükségképpen
kapcsolódik össze a tanári fizetéssel, szakmai előmenetellel
vagy a tanári feladat- és szerepkör változásával: a TALISvizsgálatban például csak a tanárok 16 százaléka említette,
hogy a munkájuk értékelése következtében feladataik, előmeneteli kilátásaik változtak volna (OECD, 2009).
Az elmúlt két évtizedben több országban alakítottak ki
nemzeti szintű keretrendszereket, illetve standardokat a
tanári szakmával kapcsolatos elvárások, a pedagógusképzés képesítési követelményeinek megfogalmazása, a tanári
kompetenciák fejlesztésének támogatása és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében. A standardok határozzák
meg, hogy egy adott területen mit kell egy tanárnak tudnia,
mire kell képesnek lennie. Ezek a kommunikáció és a döntéshozás eszközei is egyben, amennyiben meghatározzák a
teljesítmény minimális szintjét vagy a tanulás dimenzióit.
A standardok implementálása már elsősorban helyi és intézményi feladat (Teacher quality…, 2013; OECD, 2013b).
Szerepük jelentős lehet a tanári szakma, a pedagóguskép-
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zés, a tanítás minőségének biztosításában is, továbbá azon
országokban, ahol léteznek ilyenek, a tanári munka értékelésének is alapját képezhetik.

Iskolavezetés
Az iskolák működését, az oktatási tevékenységet jelentős
mértékben befolyásolja az iskolavezetés, komoly hatást
gyakorolva a tanári és – közvetve – a tanulói eredményességre. Az eredményességkutatások megállapítása szerint, e
területen az iskolavezetők jelentik a második legfontosabb
tényezőt. Az intézményvezetők fejlesztése már ezért is indokolt, miközben gazdaságossági okokból is megtérülő beruházás: egy viszonylag kis létszámú csoport fejlesztésének
hatása elérheti a tanárokat, rajtuk keresztül pedig a tanulókat is (OECD, 2013b). Napjainkban növekvő, nagyon sokrétű kihívásokkal szembesülnek az iskolavezetők a fejlett
országokban, s ezek nagymértékben hatnak munkájukra,
betöltendő szerepeikre is. Az elszámoltathatóság és a standardok az oktatásirányítás oldaláról jelentenek kihívást,
a globalizáció, a társadalmi, technológiai, demográfiai és
gazdasági változások pedig az oktatási rendszer környezete
felől. Az iskolavezetésnek felkészültebbé és dinamikusabbá
kell válnia ahhoz, hogy a XXI. század elvárásaival megbirkózzon, s meg kell haladnia a felülről jövő kezdeményezések megvalósítójának szerepét (Pont–Nusche–Moorman,
2008).
Mindezekből következően az elmúlt néhány évtizedben
sokat változott az iskolavezetéssel kapcsolatos gondolkodás: a közszférában elmozdulás történt a régi irányítási modellektől a fogyasztói szemléletűek irányába, és ezzel párhuzamosan új vezetési struktúrák, eszközök jelentek meg.
Az utóbbi években azonban ezen modellek is módosultak,
elsődlegesen amiatt, hogy a tanulási eredményesség biztosítása egyre fontosabbá vált. Mint már utaltunk rá, a szemléletváltások következtében az iskolavezetői szerepek is radikálisan átalakultak. Ma már elsősorban nem azt várják
az iskolavezetőktől, hogy jó menedzserek legyenek, sokkal
inkább azt, hogy amennyire csak lehet, járuljanak hozzá az
iskolai eredményességhez és az oktatási reformok hatékony
megvalósításához. Az iskolák a fejlett országok jelentős

részében egyre növekvő mértékben válnak felelőssé és elszámoltathatóvá a tanulók eredményeivel összefüggésben.
A szakmai vezetői stílus támogatói az iskolavezetők szakmai szerepét hangsúlyozzák az iskolai eredményességben,
vagyis azt, hogy a vezetőknek van leginkább lehetőségük
az iskolai és ennek révén az osztálytermi folyamatok kedvező befolyásolására. Ehhez komoly szakmai felkészültség,
tudatosság, sokrétű belső és külső kapcsolatépítés, illetve
támogatás szükséges.
A nehezedő elvárásokhoz mérten ugyanakkor elmondható az is, hogy az iskolavezetők jelentős része nem körültekintő kiválasztási eljárással kerül pozíciójába, ezért
gyakran nem elég jól felkészült, és jellemzően elegendő
támogatást sem kap feladatai ellátásához. Az OECD ezért
szorgalmazza az iskolavezetők autonómiájának kiszélesítését, szerepük újragondolását, támogatásukat, a megosztott
iskolavezetés gyakorlatának kialakítását, amint a gondoskodás jelentőségét is a megfelelő utánpótlás biztosításáról
(OECD, 2008). Mindehhez a vezetői kapacitások megerősítése érdekében iskolavezetői felkészítő programok szükségesek (például coaching, mentorálás, hálózatok építése,
utánpótlási tervek kialakítása), továbbá alapvető jelentőségű a jól felkészült és kompetens szakemberek pályára
vonzása és tartása, valamint igény esetén szakmai segítség
nyújtása számukra. Az alulteljesítő iskolák esetében az intézmények célzott fejlesztése, szükség esetén átszervezése,
végső esetben bezárása válhat szükségessé (OECD, 2012).
Az OECD egyes anyagai és a 2012-es tanári szakmával
foglalkozó nemzetközi találkozó összefoglalója egyaránt
a megosztott vezetés fontosságát emelik ki (Pont–Nusche–
Moorman, 2008; Teaching and Leadership…, 2012). A jól
teljesítő iskolarendszerekben egyre kevésbé vezetőkről,
inkább vezetésről beszélnek. Miután egy ember nem képes minden vezetői szerepet ellátni, szükségszerű a vezető
megerősítése, segítése, ami egyben karrierlehetőséget jelent
az ambiciózusabb tanárok számára. A vezetők támogatása
kapcsán fontos tehát a vezetői funkciók iskolán belüli megosztása, a vezetői csoportok fejlesztése, a középvezetői szint
megerősítése, s a vezetők értékelése is.
Az iskolavezetőknek kifejlesztett standardokkal – amelyek a tanáriaknál jellemzően egyszerűbbek, s nem különböztetnek meg szakaszokat a vezető pályáján –, illetve az új
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vezetői szerepmodellekkel kapcsolatban sok innovációval
találkozhatunk (Teaching and Leadership…, 2012; OECD,
2013b). Shanghajban például az iskolavezetés több szintje
működik: a felső magában foglalja az igazgatót, a párttitkárt, a második szinten három igazgató van eltérő felelősségi körökkel (tanítás és tanulás, tanulói viselkedési ügyek,
logisztika stb.), a harmadikon pedig tanítási és kutatási
csoportok működnek. Az azonos tárgyakat tanító tanárok
csoportokba szerveződve dolgoznak. A jobb iskolák vezetői egy fejlesztési stratégia keretében segítenek a gyengébb
intézmények eredményei javításában. Az USA-ban (Maryland) az iskolakörzeten belüli tudásmegosztást elősegítő
szerepeket alakítottak ki: szakértő, konzultáló pedagógusok támogatják a kezdő vagy nehézséggel küzdő kollegáikat, s fejlesztőtanárok dolgoznak egyénekkel vagy egész
iskolákkal. Kanadában (Ontario) a legutóbbi átfogó iskolareform a kapacitásépítésre fókuszált: az igazgatók szakmai
szerepet erősítették meg az adminisztratívval szemben, s
a formális felsőfokú képzési program mellett egy kétéves
mentorálási időszakot is biztosítottak számukra (OECD,
2013b).
***
A kötelező iskolázás szakaszának legalapvetőbb feladata,
hogy egyrészt minden tanuló számára lehetővé teszi a jó
színvonalú oktatás, másrészt azon alapvető kompetenciák
elsajátítását, melyek biztosítják boldogulásukat az életben.
Ennek megvalósításhoz számos eszköz és szereplő tevékenysége szükséges, tanulmányunk ez utóbbiakra fókuszált. Bár a tanulói eredményekre a legközvetlenebb hatást
továbbra is a szülői, családi háttér gyakorolja (lásd még e
kötetben Fehérvári Anikó – Széll Krisztián írását), az okta-

tási rendszeren belül a pedagógusok, az iskolában eltöltött
idő, a tanterv és az iskolavezetők szerepe a meghatározó.
Az ezekre fordított folyamatos figyelem és összehangolt
fejlesztési beavatkozások segíthetik elő a tanulói eredményesség javítását csakúgy, mint az esetleges kudarcok elkerülését.
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Török Balázs

Kisgyermekkori nevelés és gondozás
Az utóbbi évtizedekben az oktatásügy területén megerősödött, és egyben felértékelődött a nemzetek felett –
szupranacionális szinten – működő szervezetek (például
OECD, Európai Unió, UNESCO) által termelt adat- és
tudásmennyiség szerepe. Az egyes nemzeti kormányzatok
számára adott a lehetőség, hogy országukban az óvodai
nevelés, ellátás ügyét a történeti, helyi és kulturális sajátosságok figyelembevételén túlmenően, más nemzetek tapasztalatai alapján is értelmezzék. A szupranacionális szinten
működő szervezetek közül az OECD olyan gazdag tudástőkét halmozott fel az oktatásfejlesztés vonatkozásában, ami
alapján nem csupán nemzetközi összehasonlításokra nyílik lehetőség. A szervezet által készített elemzések az óvodarendszerek funkcióit és működési módjait érintően is
megfogalmaznak javaslatokat, így teret nyitnak az óvodai
nevelés, ellátás szerepének újragondolására, átpozícionálására. Az oktatási rendszerek funkcionalitását és működési
módját érintő OECD-fejlesztéspolitikai javaslatok összességükben centralizációs hatásokat fejtenek ki azokban az
országokban, melyek adaptálják a fejlesztéspolitikában felkínált rendszerirányítási elveket és szabályokat. Mivel az
OECD által felhalmozott oktatáspolitikai és -fejlesztési tudástőke jelentős mértékű hatással van az Európai Unió célmenedzsmentjére is, ezért a hazai vonatkozásokat is szem
előtt tartva, az óvodai nevelés, ellátás kapcsán is érdemes
időről időre áttekinteni a szervezet kiadványait.
Az OECD – miként arra neve is utal – specifikusan a
gazdasági célkitűzések megfogalmazására és elérésére
létrehozott szervezet. Ebből következik, hogy fejlesztési
koncepcióiban az oktatást – és így az óvodai nevelést, ellátást – elsősorban az egyes országok gazdasági teljesítőképességének maximalizálása és a gazdaság globális ös�szehangolhatósága szempontjából értelmezi. A gazdasági
fejlődésre koncentráló szervezet által készített kiadványok

jellemzően a humánerőforrás-fejlesztési koncepciókra alapozott elméleti keretekben tematizálják az oktatást. Az
OECD-elemzések annak a lehetőségét teremtik meg, hogy
a közgazdasági eredetű tőke- és humánerőforrás-elmélet
gazdaságosságra fókuszáló célracionalitása az oktatásügy
szervezésének is alapelvévé válhasson (lásd még e kötetben
Halász Gábor írását).
Természetesen országonként eltérő, hogy az OECD által felkínált célracionalitás mennyire befolyásolja a folyamatokat, azaz mennyire szorul vissza az oktatási-nevelési
hagyományokra és értékekre alapozott oktatásirányítás,
teret engedve a gazdaságból átvett, mérésalapú reflexív
irányításnak, ciklikus fejlesztési folyamatoknak. Mindenesetre ahol fokozattan igénybe veszik az OECD által
kidolgozott irányítási modelleket, ott az oktatásirányítás
és -fejlesztés dinamikájában háttérbe szorulnak a kulturális hagyományok, a korábbi oktatási gyakorlatok, a
pedagógiailag kidolgozott etikai, esztétikai és más értékalapú megközelítések, valamint a személyes vagy csoport
identitásokat figyelembe vevő irányítási módszerek.1 Az
OECD kisgyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó elemzéseinek és javaslatainak áttekintése során tehát,
mindvégig célszerű figyelembe venni azt az abból fakadó
redukcionizmust, hogy a szervezet elsődlegesen a kapitalista gazdaságfejlesztés stratégiai céljai mentén elkötelezett, és annak folyományaként kezeli a társadalom-, illetve
az oktatáspolitikát. Az óvodai nevelés, ellátás ügyét érintő
OECD Starting Strong program hátterében is kimutathatók a jelzett összefüggések.
1
E tekintetben leginkább a harmadik világ országai nyitottak, ott ugyanis bármilyen minőségű is a társadalom közösségi bölcsessége, az oktatásirányítási szakembergárda többnyire a szupranacionális szintről vezérelt
fejlesztések eredményeként alakul ki.

Török Balázs (2014): Kisgyermekkori nevelés és gondozás. In: Széll Krisztián (szerk.): Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések.
Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 59–65.
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Az OECD által kidolgozott, ún. SS- (Starting Strong – Biztos
alapokon) program és szempontrendszer 2001 óta rendszeres áttekintést ad a kisgyerekkori nevelés és gondozás területéről, kiindulópontnak tekintve a gazdasági produktivitás növelésére vonatkozó célokat (OECD 2001; 2006; 2012).
Az SS-program az OECD-tagországok körében egyre nagyobb hangsúlyt kap, és magyarországi hatásai között is
olyan lényeges változások említhetők, mint a kisgyermekkori nevelés szolgáltató szemléletű konceptualizálása, az intézmények minőségbiztosítása, minőségfejlesztése vagy az
elszámoltathatóságra irányuló oktatáspolitikai törekvések.
Az OECD SS-programja öt beavatkozási területet határolt
le a hatékonyabb és színvonalasabb kisgyerekkori nevelés
megvalósítására törekvő szakpolitikák megalkotására, melyek hátterében nem nehéz felismerni a gazdaságszervezési
és -irányítási alapelveket:
1. a színvonal emelésére vonatkozó célok és a minimumelvárások szabályozása;
2. megfelelő színvonalú, általános tanterv kidolgozása,
alkalmazása;
3. az emberi erőforrások fejlesztése: a nevelők képzésének és munkakörülményeinek javítása,
4. a családok és a közösség elkötelezettsége,
5. az adatgyűjtés, a kutatás és a nyomon követés támogatása.
1. A színvonal emelésére vonatkozó célok és a minimumelvárások szabályozása
Az SS-program megállapításai szerint az óvodai nevelésben, ellátásban az egyértelmű és általánosan elfogadott
minőségi célkitűzések utat mutatnak a rendelkezésre álló
erőforrások optimális elosztása tekintetében. A felmérések
szerint a minőségi célok hosszas folyamat eredményeként
érhetőek el, melynek során a leggyakrabban előforduló nehézségek a következők.
• Konszenzus kialakítása a közös célokra vonatkozóan,
hiszen a minőségi célok sokféleképpen érthetők: mást
tarthat fontosnak a szülő, a pedagógus, a politikus, az
ellátások finanszírozója, a szakértő és a közvélemény.

A konszenzus kialakításának is eltérő formái ismertek,
hiszen a kommunikatív, konzultatív döntéshozatal ideájától befolyásolt országokban másképp formálódnak
ki a nemzeti célok, mint a centralizáltabb, hierarchizált
oktatásirányítással működő országokban.
• A kisgyermekkori oktatást és nevelést érintő célrendszerek összehangolása más gyermekközpontú
szolgáltatásokkal és az oktatás felsőbb szintjeivel.
A társadalmak komplexitása széles spektrumon ható
intézkedésegyüttest feltételez a kitűzött célok elérése
érdekében. Magyarországon például a nemzeti stratégiák megújítása került napirendre 2010-et követően, ami az óvodai nevelés esélykiegyenlítő szerepét
is érintette (NFÜ, 2013: 53-54). A kialakítani szándékozott magyar fejlesztéspolitika fontos jellemzője
az átfogó, komplex, láncba fűzött beavatkozási aktivitás az egyes célcsoportokat érintően. A szinergiát
az biztosítja, hogy a köznevelési stratégia az oktatás
esélykiegyenlítő funkcióját a Nemzeti Felzárkóztatási
Stratégiához illesztve aktiválja. Így az oktatási esélykiegyenlítés a foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai, jóléti, egészségfejlesztő és egyéb intézkedésekkel
szinergikus kapcsolatban valósulhatna meg.
• A minőségi előírásoknak megfelelő szolgáltatások
nyújtásához szükséges pénzügyi források biztosítása.
Az óvodai nevelést, ellátást érintő hazai fejlesztéspolitika az európai uniós forrásokból jelentős összegeket allokált a pedagógiai szolgáltatások fejlesztésére
(például: a TÁMOP 3.1.11-12 program keretében felhasznált 3,5 milliárd Ft). Ezen túlmenően az óvodai
épületállomány fejlesztésére és bővítésére a regionális
operatív programok biztosítottak támogatást, melyek
a jövőben bővülő forrásokkal szolgálják a folyamatban lévő óvodai infrastruktúra fejlesztését.
• A magánkezdeményezések, illetve a közszolgáltatások arányainak és szolgáltatáscsomagjának elhatárolása, szabályozása. Ez különösen azokban az országokban jelentős nehézség, ahol a magánszektor nagy
arányban vállal szerepet a kisgyermekkori nevelésben
és gondozásban. Magyarországon az óvodás gyerekek
8,6%-a jár nem állami (egyházi, alapítványi) intézménybe (EMMI, 2013: 145).
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A fenti kihívások csak egy részét képezik a SS-programban tárgyaltaknak. A feladatok megoldására az országok
különböző stratégiákat készítettek, melyek figyelembe veszik az adott állam pénzügyi, politikai helyzetét, igényeit
és lehetőségeit.
2. Megfelelő színvonalú, általános tanterv kidolgozása, alkalmazása
A színvonalas tantervhez igazodó oktatás egyrészt segíti
a pedagógusok munkáját, másrészt informálja a szülőket,
akik így jobban megérthetik és támogathatják gyermekük fejlődését. Különösen az Egyesült Államokban erős
a bizalom abban, hogy az oktatási intézmények fejlesztik
a társadalmat, és alkalmasak a szülők viselkedésének és
nevelői szerepének érdemi befolyásolására (Spring, 1994).
Az OECD SS-program is alapoz arra, hogy az óvoda pedagógiai programja (tanterve) közvetett befolyást gyakorol
a szülőkre, remélve, hogy így az otthonokban is javulhat
a gyermekek támogatása. A magyar viszonyok között is
feltételezhető, hogy az óvodai nevelésből, ellátásból eredő
impulzusok pozitív hatással lehetnek a szülőkre, rajtuk
keresztül pedig a gyermekek későbbi iskolai eredményeire és fejlődési útjára is. Figyelembe kell venni azonban azt
is, hogy a magyar szülők egy része nevelői autonómiáját
érzi veszélyeztetve, ha az óvodapedagógusoktól nevelésiszakmai tanácsokat kap (Török, 2005). A pedagógus-szülő
kapcsolat jellege – egyenrangúsága vagy hierarchizáltsága
– jelentős mértékben a helyi viszonyoktól és kulturális kontextusoktól függ.
Az egyes országok különböző szempontrendszerek
alapján dolgozzák ki és határozzák meg a nevelési/tantervi céljaikat. Szinte mindegyik OECD-tagországban
találkozhatunk a hároméves kortól az iskolaköteles korig
tartó, vagyis az óvodás korosztályra vonatkozóan előírt
nevelési programmal. Az általános kitekintést nyújtó SSelemzés szerint, az egységes nemzeti, általános tantervnek számos előnye lehet: többek között minőségbiztosítási
szempontból segíti az óvodapedagógusok munkáját, javítja
az együttműködést a szülőkkel, és megkönnyíti az iskolai
átmenetet is. A tantervi program megalkotásában fontos
az alkalmazkodás a helyi igényekhez és körülményekhez.
A hosszabb távon újítások nélkül hagyott pedagógiai prog-

ram megnehezítheti a folyamatosan változó tudásalapú
társadalom változásaira adott megfelelő ütemű reakciót,
állapítja meg az SS-elemzés. Magyarországon az Óvodai
nevelés országos alapprogramját széles körű szakmai elfogadottság övezi. A bevezetése óta eltelt mintegy 15 év folyamán megvalósultak a program időszaki frissítései, majd a
változtatások nyomán módosultak a helyi intézményi nevelési programok. A korábbi oktatási törvényt felváltó új,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről jellemzője
a nevelésközpontúság, azonban az óvodai nevelési szakas�szal kapcsolatosan a törvényalkotók nem tartották indokoltnak az érdemi változtatásokat (Jövő iskolája, 2014.)
A programok tartalmát illetően az északi országok inkább a pedagógusok felé támasztott elvárásokra fektetik
a hangsúlyt, ezzel szemben az angolszászokra inkább az
eredményalapú megközelítés jellemző, az óvodai nevelést, ellátást a lehetőségek szerint annak hatásai alapján
vizsgálják. Az óvodás korcsoportokra vonatkozó eredményességmérést Norvégiában és Svédországban is végeznek, de ezek értékelését inkább a kisgyermekkori oktatási és nevelési központok hatáskörébe utalják, nagyobb
szabadságot és rugalmasságot biztosítva a gondozóknak
a keretrendszer előírásai alkalmazásában. Ez a gyakorlat
általában az északi államok kötetlenebb tantervalkotási
tradícióját követi, biztosítva az alkalmazkodás nagyfokú szabadságát helyi viszonyokhoz. Magyarországon az
Óvodai nevelés országos alapprogramja az intézményi
szintnek nagyfokú módszertani szabadságot biztosít, középpontba helyezve a gyermekek érdekét, hangsúlyozva a
játék kitüntetett szerepét (Villányi, 1998): „A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s
így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.” (Magyarország Kormánya, 2012). Az OECD-elemzések a játék szerepének tekintetében változást jeleznek: bár számos tagország kisgyermekkori tanulási keretrendszerének középpontjában az írni-olvasni és számolni tudás áll, az utóbbi
évtizedekben az is megfigyelhető, hogy a programokban
egyre inkább kiemelik a játék személyiségfejlesztő funkcióját, melynek következtében az egyre meghatározóbb
szerepet kap az oktatásra és nevelésre vonatkozó előírásokban. Nemzetközi összevetésben feltételezhető, hogy
a hazai alapprogram már megszületésekor olyan elvekre

61

Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések

épült, melyek szerepe az utóbbi években erősödik más országok oktatásirányítási gyakorlatában is.

62

3. Az emberi erőforrások fejlesztése: a nevelők képzésének és
munkakörülményeinek javítása
A kisgyermeknevelésre és -oktatásra vonatkozó nemzeti
fejlesztési stratégiák a dolgozók továbbképzését is elérendő célként jelölik meg. Széles körűen elfogadott nézet,
hogy a magasabb végzettségű óvodapedagógus által nevelt
gyermek gyorsabban fejlődik, és jobb eredményeket ér el
(OECD, 2012). A kisgyermekkori fejlesztésben alapvető
fontosságú, hogy az óvodapedagógus képes legyen olyan
tanulási környezetet teremteni, melyben a gyermekek aktív, interakciógazdag bevonása valósulhat meg.
Előnyös helyzetben vannak tehát azok az országok, ahol
magasak az óvodapedagógusok képesítésére vonatkozó
elvárások, mint például Finnországban, Svédországban
és Új-Zélandon. A szakmai továbbképzést és a folyamatos fejlődést támogató programok Finnországban kötelező jellegűek, melyek költségei az állam, a munkaadó és az
egyén között oszlanak meg. Magyarországon a közoktatási
rendszer átalakításával egy időben a korábbi pedagógustovábbképzési rendszer is változott. Az európai uniós fejlesztési források bázisán várhatóan korszerűsített továbbképzési rendszer kezdi meg működését. Magyar viszonyok
között fontos kezdeményezés, hogy a jövőben az óvodapedagógusok szakmai fejlődése a pedagógus-életpályamodell
kereteibe ágyazottan valósul meg. Az életpályamodell a korábbiaknál lényegesen nagyobb szerepet biztosít a szakmai
fejlődés átláthatóvá tételéhez. Az óvodapedagógusok igényes e-portfólió készítésével, és szakmai minősítő bizottság előtti megvédésével igazolhatják alkalmasságukat arra,
hogy az előmeneteli rendszer soron következő fokozatába
léphessenek (Oktatási Hivatal, 2013).
4. A családok és a közösség elkötelezettsége
A szülők és a helyi közösség bevonása emeli a kisgyerekkori oktatás és a szülői nevelés színvonalát, valamint javítja
az otthoni tanulási környezet minőségét is. A szülői elkötelezettség rendkívül fontos szerepet játszik a gyermekek
korai fejlődésében, továbbá hatással van későbbi tanulási
életútjukra, sikerességükre, társadalmi integrációjukra

(lásd még e kötetben Fehérvári Anikó – Széll Krisztián írását). A szülők és a helyi közösségek közti szoros kapcsolat
egyértelműsíti a kiegészítő támogatásra szoruló gyermekek
hiányosságait, segíti szintre hozásukat, így csökkenthető a
hátrányos családi helyzetükből adódó egyenlőtlenség, valamint a későbbi iskolai lemorzsolódás veszélye. A szülők és a
helyi közösségek elkötelezettségének támogatása mindezek
mellett megkönnyíti az átmenetet az iskolai környezetbe,
továbbá rendkívül fontos, hogy a koragyermekkori oktatás
és nevelés minőségi fejlesztésével a gyermek igényeire reagáló intézkedések hozhatóak. Magyarországon az óvodai
ellátás ingyenes, és már hároméves kortól igénybe vehető,
de 2015. szeptember 1-jétől kezdve hároméves kortól kötelezővé válik, így az óvodába járó gyerekek aránya tovább
fog növekedni, elérheti a 95%-ot.
Az intézkedés hátterében egyrészt a családokra való
fokozottabb odafigyelés mutatkozik meg, másrészt az a
felismerés, hogy a gyerekek későbbi iskolai előmenetelének kudarcai mérsékelhetők a korábbi óvodai neveléssel,
ellátással (OECD 2012; Pascal–Bertram, 2013). A halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei esetében
ugyanis eddig az átlagosnál nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy egyáltalán nem, vagy a lehetségesnél később (5-6 éves korban) kezdenek óvodába járni. A PISAeredmények pedig azt jelezték, hogy az óvodában eltöltött
évek száma hozzájárult a magasabb teljesítménypontok
eléréséhez: egy óvodai év 10 teljesítménypont-növekményt
idézett elő (OECD, 2012).
A legrosszabb helyzetben élő családok esetében az óvoda elérhetősége, az esetleges helyhiány okozhatott nehézséget. Az unió által finanszírozott fejlesztési programok
ezen kívánnak változtatni: a hátrányos helyzetű gyerekek
hároméves kortól kezdődő óvodai ellátásának érdekében
új intézmények építésére, bővítésére közel 50 millió Euro
allokálását tartalmazzák a tervek (5 439 új óvodai férőhely,
130 hátrányos településen, településrészen) (KPMG–ORÖ,
2013).
5. Az adatgyűjtés, a kutatás és nyomon követés támogatása
A tények és trendek feltárásában nagy szerepet játszik az
adatgyűjtés és a monitorozás, általuk világosabb képet kaphatunk az egyes országokban folyó kisgyermekkori gondo-
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zás-nevelés rendszerének színvonaláról, a követett elvekről,
módszerekről (EACEA, 2012). Az elszámoltathatóság és a
programok fejlesztése szempontjából is alapvető a szakterületet érintő változások monitorozása, ami a szülők informáltságát is növeli a választási lehetőségekről. Kutatások
támasztják alá, hogy a gyermekek későbbi teljesítménye is
jobb, ha világosan artikulálják az érintettek igényeihez igazodó minőségi célokat.
Az OECD SS-koncepciója a nevelés és oktatás rendszeres
monitorozásának szükségességét a következő témakörök
mentén valósítja meg:
1. a gyermek fejlődése,
2. az alkalmazottak teljesítménye,
3. a szolgáltatás minősége,
4. az előírt szabályozások betartása,
5. a tanterv implementációja,
6. a szülők elégedettsége,
7. a munkaerő utánpótlása és
8. a munkakörülmények.

en 27:1 és 70:1 közötti megtérülési arányokat feltételeznek a
kisgyermek- és az óvodáskori ellátás vonatkozásában (Pascal–Bertram, 2013).
Bár a modellek sok tekintetben vitathatóak, azt világosan jelzik, hogy a hátrányos helyzetűek kisgyermekkori
ellátásának és óvodai nevelésének fejlesztése gazdasági és
társadalmi értelemben minden iskolafokozatnál magasabb megtérülési mutatókkal jellemezhető (Heckman–
Grunewald–Reynold, 2006). Ugyanez a felismerés mutatkozik meg a szupranacionlis szervezetek parlamenti
munkájában, ahol a tudományos modellektől függetlenül,
a politikaformálás hétköznapi nyelvén fogalmazódik meg
a kisgyermekkori nevelés és az óvodáztatás fontossága.
A szupranacionális szinten kimunkált koncepciók tehát
erősítik azt a nézetrendszert, mely szerint a kisgyermekkori nevelés és az óvodáztatás megfelelő működés mellett
esélykiegyenlítő funkcióval bír, vagyis általa csökkenthetőek a társadalmi kirekesztődés és a szegregáció káros hatásai (Pethő, 2013).

Az óvodai nevelés, ellátás és
hátránykompenzáció

Az óvodai nevelés, ellátás minősége

Az OECD kisgyermekkori nevelésre vonatkozó koncepciói
a megtérülésre vonatkozó közgazdasági téziseken nyugszanak. Ennek megfelelően a humánerőforrás-modellek
a tanultságot, a képzettséget, a szocializáltságot a gazdaságban alkalmazott fizetőeszközökre kódoltan számszerűsítik. A szupranacionális szervezetek szakértői csoportjai
elsősorban az angolszász országokban gyarapodó kutatási
eredmények alapján tájékozódnak (OECD, 2010), melyek a
kisgyermekkori nevelés gazdasági megtérülésének modelljét alkalmazva akár 17:1 megtérülési arányt is igazolnak
(Pascal–Bertram, 2013). Még nagyobb mértékű mutatókról
szólnak azok a szerzők, akik szerint a hátrányos helyzetű
családok gyermekeit az oktatáson és nevelésen keresztül lehetséges kiszakítani a szegénység újratermelődési spiráljából. Az általuk alkalmazott modellek beárazzák a bűnözés
csökkenését, a családon belüli erőszak mérséklődését, a tanulmányi utak meghosszabbodását és az iskolai kimaradás
visszaesését is. A figyelembe vett tényezők számától függő-

Az óvodai nevelés, ellátás szupranacionális elemzéseiben
egyre inkább megfigyelhető a minőség kérdésének középpontba helyezése. Ennek hátterében többek között az áll,
hogy az óvodai nevelés, ellátás eredményességét egyelőre
nem sikerült olyan számszerűsített módon mérhetővé tenni, mint ahogyan a PISA-vizsgálatok révén az iskoláztatás
esetében ez megvalósult. A kisgyermekkori nevelés és az
óvodáztatás kimenetei egyelőre a minőség fogalmán keresztül tehetők vizsgálhatóvá és vezérelhetővé. A minőség
fogalmának kiterjesztésében tehát azon eszközrendszer
kimunkálását kell látnunk, amelynek segítségével az óvodarendszerek és az egyes intézmények kimeneti (output-)
vezérlés alá vonhatóak.
A kisgyermekkori oktatás és nevelés minőségére vonatkozó célokkal foglalkozó OECD-tanulmány (2012)
az oktatás minőségjavító céljai kapcsán nagy hangsúlyt
fektet az egyes országok nemzeti és nemzetközi érdek- és
elváráskülönbségeire. A tanulmány felhívja a figyelmet
arra, hogy a különböző érdekcsoportok eltérően ítélhetik
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meg az óvodák szerepét. Például: a kormány számára az
az elsődleges cél, hogy produktív, az alapvető kompetenciák elsajátítására képes gyermekek hagyják el az óvodát,
akik majd felnőttként a munkaerőpiacra kikerülve, ott sikeresen helyt állva segítik az ország működését, gazdasági
fellendülését. A dolgozó szülő fő szempontja egy könnyen
elérhető, magas színvonalú intézmény, ahol hozzáértő pedagógusok nevelik gyermekét. Egy kisebbségi etnikumhoz
tartozó szülő számára a saját anyanyelv, kultúra továbbadása is lehet fő prioritás, míg egy óvodapedagógusnak
megint más, például a szakmai előmenetele lehetőségei. Az
érdekcsoportok eltérő érdekei között tehát olykor jelentős
különbségek mutatkoznak, melyek összeegyeztetése, figyelembevétele lassítja az általánosan elfogadott minőségi célkitűzések artikulációját.
A minőségfogalom bővítésének és kidolgozásának illusztrálására egy OECD-tanulmányra utalunk, mely a
minőség fogalmának oktatáspolitikai és szakmai megalapozása érdekében éles különbséget tesz a minőség (1)
strukturális, (2) processzuális és (3) eredményesség alapú
értelmezései között (OECD, 2010). A minőség strukturális fogalmában az óvodai nevelés, ellátás folyamatának
infrastrukturális kereteit, környezeti feltételeit, közösségi
meghatározottságát vonják egybe. A minőség processzuális
fogalma azokat a tapasztalatokat, élményeket fogja egybe,
melyek az óvodai nevelés, ellátás során a gyermekek fejlődését és jól létét2 befolyásolják. A minőség eredményesség
alapú fogalma a gyerekek mérhető nyelvi, érzelmi, kognitív, fizikai, egészségi és közösségi (szocializációs) fejlődését
veszi figyelembe az óvodai nevelés, ellátás sikerességének
megítélése céljából.
***
Összességében megállapítható, hogy a minőséget érintő
kérdések előtérbe kerülése a fejlesztéspolitikai célok differenciálása irányába mutató változásokat idézett elő (lásd
OECD, 2012). A korábbi általánosított policy-célok az
egyenlőség, a finanszírozás, a foglalkoztathatóság, a nők
2
A jóllét (well-being) az életminőség fogalmának szubjektív oldalát takarja.

munkaerő-piaci részvétele és a demográfiai folyamatok
kedvezőbbé válása témakörébe utalta az óvodai nevelés,
ellátás fejlesztésének feladatait. A minőség kérdésének fókuszba helyezése a nevelési programok, a pedagógiai gyakorlat, a nevelési standardok és a gyerekek iskolakészültségének témáit helyezi a középpontba. A gyerekközpontú
témafelvetések mellett a munkafeltételek, az alkalmazottak
szakmai igényei és a szülők bevonása került az oktatáspolitika-formálás fókuszába. A minőségszempontú fejlesztés
az irányítás számára is új feladatokat jelent, ezért az oktatási kormányzatok a monitoringrendszerek kiépítésére, az
értékelési és a szabályozási eljárásrendek frissítésére fordítanak nagyobb figyelmet.
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Tomasz Gábor

A szakképzés és a munkapiac közötti átmenet
Jóllehet, a szakképzés fontos szerepet tölt be a fiatalok munkára való felkészítésében, az oktatáspolitikai diskurzusban
mintha kicsit háttérbe szorulna: sokkal nagyobb az érdeklődés az általános középfokú képzés, illetve a közép- és a
felsőfok közötti átmenet iránt. Ezzel a saját szervezetét illető
önkritikának is felfogható megjegyzéssel kezdi az OECD a
2010-ben megjelent Learning for Jobs (Tanulás a munkáért)
c. kiadványát. A kötet azokra az országjelentésekre (szakmai háttéranyagokra) épül, amelyek 17 ország (köztük hazánk) szakképzését mutatják be az olvasóknak.1
Fontos leszögezni, és ezzel részben cáfolni véljük az
OECD fenti önkritikájának jogosultságát, hogy nem egyszeri munkáról van szó, hiszen az elemző munkákból és
országonkénti áttekintésekből álló Learning for jobs egy
átfogó program, amelynek kifejezett „célja az országok segítése, hogy szakképzési rendszereik fogékonyabbak legyenek a munkaerő-piaci igényekre” (Kis et al., 2008: 5). Így
például a magyar elemző kötet először bemutatja azokat a
kihívásokat, amelyekkel a magyar szakképzési rendszernek szembe kell néznie, majd ezek konzekvenciájaként öt
egymással összefüggő szakpolitikai ajánlást fogalmaz meg:
1. ne a megszokott 8., hanem egységesen a 9. osztály
után legyen az átmenet a középiskolába;
2. jobb információszolgáltatás a munkaerő-piaci eredményekről;
3. a pályaválasztási tanácsadás javítása;
4. a munkahelyi gyakorlati képzés kiterjesztése;
5. jobb információszolgáltatás a szakképzési hozzájárulásról.
1
A háttértanulmányok az interneten is elérhetők: http://www.
oecd.org/edu/skills-beyond-school/countrystudies.htm
A
magyar
országtanulmány elérhetősége (magyarul): http://www.oecd.org/edu/
skills-beyond-school/countrystudies.htm#Hungary

A Learning for jobs mellett az OECD számos egyéb jelentésében is foglalkozik a szakképzéssel, a szakképzés és a
munkapiac közötti átmenettel. Egyik jelentős újabb keletű
vállalkozásuk a Skills beyond School (Iskolán kívüli képességek), amely a Learning for Jobs sikerén felbuzdulva, részben arra építve, posztszekunder szakképzéssel kapcsolatos
policy-ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy
az egyes országok minél eredményesebben feleljenek meg
a munkaerőpiac elvárásainak. Tíz országról jelent (jelenik)
meg teljes összefoglaló (full country policy review), rövidebb háttértanulmányok további tízről – benne Magyarországgal.2
Említhetjük továbbá a 2012-es Better Skills, Better Jobs,
Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies (Jobb
képességek, jobb munka, jobb élet: stratégiai megközelítés
a szakképzés-politikában) című kötetet, amely – szervesen
illeszkedve a 2011-ben napvilágot látott Towards an OECD
Skills Strategy (Az OECD képességstratégiájának lehetséges
alapjai) című kiadványhoz – a szakképzés során elsajátítandó kompetenciák fejlesztésére tesz stratégiai javaslatot –,
vagy az évente megjelenő Education at a Glance (Pillantás
az oktatásra) köteteket, amelyek több helyen is foglalkoznak
a szakképzés, a munkaerőpiac, az iskola és a munka közötti
átmenet témájával, és számos értékes adattal, információval elégítik ki az érdeklődők kíváncsiságát.
A továbbiakban ahelyett, hogy ezeket a munkákat
egyenként, részletesen bemutatnánk, az OECD néhány
olyan megállapítását, javaslatát foglaljuk össze, amelyek
a kiadványokban gyakran visszaköszönnek. E rövid ös�szefoglaló után külön kitérünk az Education at a Glance

A háttértanulmányok ugyanazon a weboldalon érhetők el, mint a
Learning for jobs program háttértanulmányai.
2

Tomasz Gábor (2014): A szakképzés és a munkapiac közötti átmenet. In: Széll Krisztián (szerk.): Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések,
értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 67–74.
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köteteknek – ezeken belül is leginkább az utolsó, 2013-ban
megjelent kötetnek – az iskola-munka átmenettel foglalkozó fejezeteire.

Az OECD legfontosabb megállapításai,
javaslatai
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A szakképzés iránt az OECD által véleményezett alacsonyabb érdeklődés – ahogy már említettük – nem indokolt:
a megfelelő szakképzési kínálat ugyanis növeli egy-egy
ország gazdasági eredményességét. Számos (főleg szakmai
tudást alig igénylő) korábbi szakma mára teljesen eltűnt:
vagy a technológiai fejlődés tette őket feleslegessé, vagy –
elsősorban az ottani jóval alacsonyabb munkabérek miatt
– más országokba helyeződtek át. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a tagországok csak akkor maradhatnak versenyképesek, ha a magas minőségű áruk és szolgáltatások kínálatának bővítésére fektetik a hangsúlyt. Ugyanakkor ez a
kínálat nem lehet statikus, hanem alkalmazkodnia kell a
mindenkori munkapiaci változásokhoz. Vissza-visszatér
ugyanis az a kritika, hogy a tagállamokban általában nem
megfelelő a szakképzés és a munkapiac közötti kapcsolat,
illetve a képzési kínálat és a munkapiaci elvárások illeszkedése.
Az OECD már sokszor felhívta a figyelmet arra, hogy
változtatások szükségesek a szakképzésben. Eközben
azonban nem szabad megfeledkezni a szakképzés sajátos
dinamikájáról sem, amely nem, vagy csak lassan követi
a munkaerőpiacon bekövetkező változásokat, és amely
gátat szab a gyors beavatkozásoknak. A szervezet javaslatainak a kidolgozásakor e megfontolások is jelentős
szerepet játszanak. Nem csodavárásról van szó tehát, a
javaslatok inkább kijelölt hosszú távú célként értendők:
olyan szakmai tudás átadását és ún. más tevékenységek
esetében is alkalmazható készségek, képességek, kompetenciák (transferable skills) fejlesztését ajánlják, amelyek
igazodnak a munkaerő-piaci elvárásokhoz, és megkön�nyítik a szakmát szerzett fiatalok elhelyezkedését. A megfelelő – értve ezen a munkaerőpiac által elvárt – egyéni
kompetenciák meglétének vagy hiányának ugyanis mind
társadalmi, mind egyéni szinten súlyos következményei

vannak. Azok az országok, ahol a technológiai fejlődés
nem jár együtt a kompetenciák fejlesztésével, előbb-utóbb
lemaradnak a gazdasági fejlődésben, és leszakadnak az
egyre inkább tudásalapú globális társadalomban. Alacsony kompetenciák birtokában pedig az egyének is nagyobb gazdasági veszélyeknek vannak kitéve, nagyobb
valószínűséggel válnak munkanélkülivé, szorulnak állami segélyezésre. Egyes – igaz, sokak által vitatott – becslések s zerint, amennyiben az OECD tagállamaiban sikerülne az iskolalátogatás hosszát fél évvel megemelni, úgy az a
ma születettek munkában töltött éveire kivetítve 115 milliárd dollár pluszt jelentene a gazdaság számára (OECD,
2012).
Mivel a megszerzett képességek, készségek és kompetenciák idővel – a munkaerőpiacon bekövetkezett változások
hatására – veszítenek értékükből, nem használat esetén
„elkopnak”, ezért folyamatos fejlesztésre szorulnak. Ez
egyrészt alátámasztja az egész életen át tartó tanulás (LLL)
jelentőségét (lásd még e kötetben Széll Krisztián írását),
másrészt szükségessé teszi a lakosság kompetenciáinak
kvalitatív és kvantitatív mérését, folyamatos értékelését.
Utóbbiak nélkül a munkaerőpiac igényelte kompetenciák előzetes felbecsülése, a képzés ezáltali módosítása sem
lehetséges. E célok csak az összes érintett (állam, munkaadók, munkavállalók, szülők és diákok) bevonásával érhető
el. Közös feladat annak meghatározása is, hogy ki, mikor,
milyen szolgáltatásért és mennyit fizessen.
Ahhoz, hogy a fiatalok a számukra legmegfelelőbb
szakmát válasszák, jól informáltaknak kell lenniük. Ebben fontos szerepet játszik az életpálya-tanácsadás (career
guidance) rendszere, melynek világos képet kell nyújtania
arról, mely szakmákkal könnyebb, és melyekkel nehezebb
az elhelyezkedés. Ehhez szükséges egyrészt, hogy az oktatók naprakész munkapiaci tapasztalatokkal rendelkezzenek, másrészt, hogy a diákok megismerkedjenek a munkahelyi környezettel, harmadrészt, hogy a szakmákkal, az
elhelyezkedéssel kapcsolatos adatok, információk hozzáférhetők legyenek a diákok számára, és azok minél aktuálisabbak, megbízhatóbbak legyenek. Mindezen célok eléréséhez itt is az eddiginél hatékonyabb együttműködésre van
szükség a kormányzat, a munkaadók, a szakszervezetek és
az egyéb érintettek között.

Tomasz Gábor: A szakképzés és a munkapiac közötti átmenet

1. táblázat: Az iskola–munka átmenet fő indikátorai az Education at a Glance kötetekben, 2003–2013
Fő indikátor

Fő indikátor neve

Használatban
(évszám)

C4

Education and work status of the youth population
(A fiatalok oktatási és munkaerő-piaci státusza)

2003–2006

C5

The situation of the youth population with low levels of education
(Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok helyzete)

2003–2005

C4 vagy C3

How successful are students in moving from education to work?
(Mennyire sikeresek a tanulók az iskola-munka átmenet során?)

2007–2010

C4 vagy C5

Transition from school to work: where are the 15-29 year-olds?
(Iskola–munka átmenet: hol vannak a 15–29 évesek?)

2011–2013

Forrás: OECD EaG-kötetek (2003–2011) alapján összeállította Tomasz Gábor.

Az iskola-munka átmenet az adatok fényében
Az iskola-munka átmenet témában a legtöbb adatot az
évente megjelenő Education at a Glance (a továbbiakban:
EaG) kötetek tartalmazzák. A legfontosabb információkat
külön fejezetben (2003 és 2005 között két fejezetben) találjuk. A témafejezet(ek) és a fejezet(ek)ben alkalmazott fő- és
alindikátorok – valamint az ezekhez kapcsolódó adattáblák – elnevezései az elmúlt 11 évben némiképp változtak.3
A tartalmi eltérések azonban általában csak kicsik, ráadásul vannak olyan indikátorok (illetve az ezeket bemutató
táblázatok vagy ábrák), amelyek minden évben azonos
módszertan alapján készülnek el és kerülnek a kötetekbe,
vagyis idősorosan összehasonlíthatók (lásd 1. táblázat).
A kiadványok mindig két évvel korábbi adatokat tartalmaznak. A kötetekben időnként szó szerinti vagy tartalmilag azonos, csupán a szórenden, esetleg szinonimák
révén változtatott mondatok is találhatók, melyeken szinte
izzadtságszagúan érződik a szerzők azon igyekezete, hogy
ne írják le ugyanazt, mint egy évvel korábban. Az ismétlések persze nem meglepők: a téma sajátosságából adódóan
az évenként azonos adatgyűjtések eredményei egyik évről

3
Az 1992 óta megjelenő kiadványok közül csak a 2002 utániakat te
kintettük át.

a másikra ritkán térnek el számottevően egymástól,4 ezért
az igazán érdekes eredmények – egyben a kötetek legizgalmasabb részei – azok, amelyek közép- vagy hosszú távú
folyamatokra utalnak. Vannak persze kivételek: egy ilyen
volt a 2008-as gazdasági világválság, amelynek olyan, rövid
távon is érzékelhető hatása volt (például oktatási részvétel,
foglalkoztatási arányok), hogy kiemelt helyet foglal el még
a legfrissebb, 2013-as kötetben is.
Az OECD fiatalokon elsősorban a 15–29 éves korosztályt
érti. Az OECD indikátorkötet az iskola és a munka közötti
átmenet vizsgálata során is elsősorban a 15–29 évesekre fókuszál, külön kiemelve azokat, akik kikerülnek a munkaerőpiacról, inaktívvá válnak, ily módon bizonytalan vagy
veszélyeztetett helyzetbe kerülnek. Az inaktivitás csak első
ránézésre tűnhet a veszélyeztetettség megfelelő indikátorának, mivel az oktatásban részt vevők is inaktívnak számítanak. Ezek a megfontolások vezették az OECD-t 2008-ban5

4
Hozzátéve, hogy az országonkénti adatszolgáltatások, illetve az adatszolgáltatások referenciaévei is különbözhetnek némiképp egymástól.
Ezek a módszertani különbségek általában megjelennek az egyes országok mutatóihoz, adatsoraihoz fűzött megjegyzésekben.
5
Az indikátor régebbi kiadványok adataiból könnyen kiszámolható, hiszen azokban is megtalálható a munkanélküliek, az inaktívak, illetve az
oktatásban lévők aránya. Maga a kifejezés azonban először 2008-ban jelent meg, 2012 óta már a táblázatokban, ábrákban is így szerepel.
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egy új indikátor bevezetéséhez6, ami nem más, mint az azóta széles körben ismertté vált nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő „NEET”-fiatalok aránya.
A 2013. évi EaG három fontos elemét emeli ki az iskola és
a munka közötti átmenetnek:7
1. A nem tanuló foglalkoztatott 15–29 éves fiatalok aránya a 2008-as 41%-ról 2011-ben 37%-ra csökkent.
2. Az ún. NEET-fiatalok aránya 2011-ben átlagosan 16%
volt az OECD tagállamaiban.
3. A részmunkaidőben foglalkoztatott fiatalok 30%-a
szeretne többet dolgozni.
Az OECD-országokban, a kormányzati erőfeszítéseknek
is köszönhetően, jelentősen megnőtt az oktatási részvétel
az utóbbi egy évtizedben: a számítások szerint 2011-ben a
15 évesek átlagosan további 7,1 évet fognak tanulással tölteni (ez 2007-ben még csak 6,7 év volt). Szintén emelkedett
a tanuló fiatalok aránya: a 2000-ben mért 40%-ról 47%-ra.
A fiatalok többsége (53%) azonban még 2011-ben is kívül
volt az oktatási rendszeren: 37%-nak volt állása, 7% volt a
munkanélküliek, 9% pedig az inaktívak aránya.8 A fiatalok
oktatási részvétele 2000 és 2011 között tehát nőtt, míg ezzel
ellentétes trend volt megfigyelhető a már nem tanuló foglalkoztatottak arányában (2000-ben: 44%; 2011-ben: 37%).
A csökkenés nem volt egyenletes, két, jelentős visszaesést
mutató időszak jól elkülöníthető: 2000 és 2003 között 3,3%,
6
Helyesebben átvételéhez: a NEET (neither employed nor in education or
training) rövidítést ugyanis először az Egyesült Királyságban használták
1999-ben, az erősen negatív konnotációjú „status zero” kifejezés helyett.
Lásd: Social Exclusion Unit (1999).
7
Az adatok alapvető forrásai a nemzeti munkaerő-felmérések (LFS), ennek értelmében a definíciós háttér is innen származik. Az inaktívak (not
in labour force) körébe sorolandók azok, akik nem jelennek meg a munkaerőpiacon se foglalkoztatottként, se munkanélküliként (azaz aktív
munkakeresőként). Foglalkoztatottnak (employed) tekinthető mindenki,
aki a vonatkozási héten legalább egyórányi, jövedelmet biztosító munkát
végzett (egyórás kritérium), vagy rendszeres munkájától csak átmenetileg volt távol. Munkanélküliek (unemployed) azok a személyek, akik (1)
a vonatkozási héten nem dolgoztak, és nincs is olyan munkájuk, amelytől átmenetileg távol voltak; (2) aktívan kerestek munkát a kikérdezést
megelőző négy hétben; (3) munkába tudnának állni két héten belül, ha
találnának megfelelő munkát (rendelkezésre állás) (KSH, 2006).
8
A 15–29 éves nők kétszer nagyobb valószínűséggel váltak inaktívvá,
amelyben minden bizonnyal közrejátszik a gyermeknevelés is.

illetve 2008 és 2011 között 3,7% volt a csökkenés. Előbbi
hátterében a 2000-es „internetbuborék kipukkanása”9,
utóbbi mögött a 2008-as világválság húzódik meg.
A külső – jelen esetben gazdasági – tényezők oktatásra
gyakorolt hatását jól mutatja az is, hogy míg a 15–19 éves
korosztályban 2008 és 2011 között két százalékponttal
emelkedett az oktatási részvétel (84%-ról 86%-ra), addig a
foglalkoztatott, már nem tanulók aránya két százalékponttal csökkent (8,2%-ról 6,2%-ra). Ez könnyen magyarázható
a betölthető munkahelyek számával, hiszen kevesebb álláslehetőség esetén (például válság idején) jobban „megéri” a
fiataloknak, ha tovább maradnak az iskolában, és fordítva:
egy gazdasági fellendülés sokakat arra csábít, hogy tanulmányaikat idő előtt abbahagyják, hiszen végzettség nélkül
is el tudnak helyezkedni.
Az oktatás megtérülését jól jelzi, hogy azon 25–29 évesek
körében, akik nem fejezték be a felső középfokú tanulmányaikat, a munkanélküliek aránya 14% volt, míg a befejezett felső középfokú (vagy posztszekunder) és a felsőfokú
végzettséggel rendelkező 25–29 évesek körében nyolc, illetve hat százalékot mértek (lásd még e kötetben Györgyi
Zoltán és Imre Anna írását).
Az OECD-országokban az egyre idősödő lakosság elméletileg megkönnyíti a fiatalok boldogulását a munkaerőpiacon, hiszen utóbbiak a nyugdíjba vonulók helyére léphetnek. Ennek ellenére változatlanul nehezebben boldogulnak, mint az idősebbek. Különösen válság esetén – de nem
csak recesszió idején – figyelhető meg, hogy a munkahelyi
tapasztalattal bírók jóval könnyebben találnak munkát
a frissen munkapiacra lépőknél. Ezt jelzi, hogy a legtöbb
OECD-országban több mint kétszer nagyobb a fiatalok
körében mért munkanélküliség, mint a felnőttek körében.
Ez az arányszám hazánkban (2,6) csak kicsit haladja meg
az OECD-átlagot (2,3). Jelentős problémára utal ugyanakkor, hogy Magyarországon a fiatalkori munkanélküliség
(26,6%) 10 százalékponttal az OECD-átlag (16,7%) felett
van (lásd 1. ábra).
9
Az üzleti internetes alkalmazások megjelenésétől sokan gyors meggazdagodást reméltek. Ezeknek az álmoknak vetett véget a kilencvenes évek
végén az ún. internet- vagy dotkomlufi kidurranása. (Az angol dotcom
kifejezés az üzleti weboldalak .com végződésére utal.)
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1. ábra: Fiatalok és felnőttek munkanélküliségi rátája, illetve azok egymáshoz viszonyított aránya, 2010
Fiatalok (15–24 évesek) munkanélküliségi rátája (%)
Felnőttek (25–64 évesek) munkanélküliségi rátája (%)
Fiatalok munkanélküliségi rátája/Felnőttek munkanélküliségi rátája (jobb oldali skálán)
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Forrás: OECD, 2012

Nemcsak a fiatalok munkanélkülisége ölt nálunk aggasztó
méreteket, de ugyanez vonatkozik a foglalkoztatottságukra
is. A már nem tanuló 20–24 éves magyar fiatalok körében
ez utóbbi arány ugyanis 10 százalékponttal alacsonyabb
(57%) az OECD-átlagnál (67,1%) (lásd 2. ábra). A fiatalok
foglalkoztatottságának szemléltetésére azért alkalmas a
20–24 éves korosztály, mert ily módon kiszűrhető a felsőoktatásban tanulók jelentős része, vagyis az indikátor
leginkább a szakképzésből kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit mutatja. Az iskola-munka átmenet tipikusan
azokban az országokban problémamentes (smooth), ahol a
szakképzés jó minőségűnek számít, jelentős hagyománya
van, illetve ahol magas a duális szakképzésben részt vevők
aránya (például Hollandia, Ausztria, Svájc).
Az oktatásból kikerülő fiatalok foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatói sokat elárulnak a fiatalok munkaerő-piaci sikerességéről. Ugyanakkor a korábban már említett NEET-fiatalok aránya még jobban jelzi, hogy a 15–29

éves fiatalok mekkora hányada sorolható a veszélyeztetettek köré. A 3. ábra mutatja az egyes országokban mért értékeket – látható, hogy Magyarországon ez az arány közel
három százalékponttal magasabb, mint az OECD-átlag.
A NEET-fiatalok arányában tapasztalható országok közötti eltéréseknek számos oka lehetséges, a magyarázatokhoz ezért okvetlenül háttér-információk szükségesek.
A növekvő NEET-arány gyakran annak a jele, hogy rossz
irányba halad a gazdaság, vagy megváltozott a hagyományos átmenet az iskola és a munka világa között, esetleg
hogy nőtt a részvétel a feketemunkában. A kulturális tényezők szerepe sem lebecsülendő: egyes országokban (például
Törökország, Mexikó vagy Chile) a nők hamarabb szülnek
gyereket, és karrier helyett inkább választják a gyermeknevelést. Szintén nem a gazdasági tényezők magyarázzák
Izrael helyzetét: ott a mindkét nemet érintő többéves katonaság miatt kimagaslóan magas a nem tanuló, inaktív
fiatalok száma.
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2. ábra: Az oktatásban már nem részt vevő 20–24 éves fiatalok, illetve körükben a foglalkoztatottak aránya, 2011
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Forrás: OECD, 2013 (C5.2a táblázat) alapján.
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Forrás: OECD, 2013 (C5.2d táblázat) alapján.

3. ábra: A NEET-fiatalok aránya a 15–29 évesek körében, 2011
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4. ábra: A NEET-fiatalok arányának változása a 25–29 évesek körében, 2005–2011 (%, OECD-átlag)
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Forrás: OECD, 2013 (C5.2a táblázat) alapján.

A NEET-fiatalok arányának 2005-től tartó lassú csökkenése a 2008-as válság után hirtelen trendet váltott, és egy
év alatt 1,7%-kal emelkedett, azóta pedig 15-16% között
stagnál. A 15–29 évesek körében a NEET-fiatalok aránya
mint indikátor azonban, korántsem pontos, hiszen az
OECD tagállamaiban a 20 éven aluliak többsége (a 15–19
évesek 85,6%-a) még iskolába jár. Körükben a nem dolgozók és a nem is tanulók együttes aránya mindössze nyolc
százalék körüli, amely érték a válságot követő években is
alig változott. Az EaG ezért a 15–29 éves korosztályon belül egyéb korcsoportokra (15–19, 20–24, 25–29 évesek) lebontva is közöl adatokat. Ezekből látható, hogy az idősebb
korosztályokban az emelkedés erőteljesebb volt: mind a
20–24, mind a 25–29 évesek körében 1,9 százalékponttal nőtt a NEET-fiatalok aránya 2008 és 2009 között, az
ezt követő évben pedig további fél százalékponttal (lásd
4. ábra).
Az EaG-kötetekben számos országspecifikus megjegyzés is található. Ezek nem teljes körűek, gyakran csak
egy-egy indikátor illusztrációiként szolgálnak, például
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szélsőséges eseteket, kivételeket jeleznek, vagy ellenkezőleg, a fő trendekre szolgáltatnak példát. Az egyes
országok iránt érdeklődő olvasó igényeit elégítik ki a
szervezet honlapján szintén ingyen hozzáférhető éves
országjelentések (Country notes).10 A néhány oldalas írott
szövegeken túl a főbb táblázatok letölthetők, illetve interaktív országjellemzéseket (Interactive country profile)
tartalmazó oldalak megnyitására is lehetőség nyílik, ahol
maximum hat kiválasztott országgal közvetlen összehasonlításokat végezhetünk. Különböző témákban (például
iskolai végzettség, foglalkoztatás, NEET, oktatási kiadások, pedagógusok) magunk készíthetünk a megadott
indikátorok szerinti – angol feliratú – ábrákat, pókhálódiagramokat. Az országjelentésekben található ábrák és
táblázatok révén tehát lehetőség nyílik az OECD-országok összehasonlítására, további elemzésére.

10
Lásd:
http://www.oecd.org/edu/educationataglance2013countrynotesandkeyfacttables.htm
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***
Összességében elmondható, hogy az OECD összehasonlító
elemzései, az azokat megalapozó adatok rendkívül hasznosak, és sok esetben megkerülhetetlenek. Ugyanakkor éppen az összehasonlítás érdekében sokszor az általánosság
talaján maradnak, ráadásul az egyes országok politikailag,
gazdaságilag és társadalmilag is rendkívül eltérőek, az oktatási rendszereik is változatos képet mutatnak. Ez azt is
jelenti, hogy kellő ismeret híján, csupán a rendelkezésre
álló adatok alapján nem lehet olyan helytálló következtetéseket levonni, amelyekre szakpolitikai, stratégiai döntések
alapozhatóak. A kontextus, az országspecifikus jellemzők
nem ismerete, illetve figyelmen kívül hagyása elfogadhatatlan leegyszerűsítésekhez, tévkövetkeztetésekhez vezethet, amely veszélyre mindenképpen figyelemmel kell lenni.
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Széll Krisztián

Élethosszig tartó tanulás és felnőttképzés
A tudás szerepének felértékelődése hosszú távú, folyamatos és tudatos fejlesztést igényel az oktatás területén, ami
azt is jelenti, hogy a tanulás folyamata, a tanulási környezet sokfélesége, a különböző tanulási utak összekapcsolása egyre következetesebben jelenik meg az oktatásról
való gondolkodásban. A felnőttképzés a tanulási folyamat
alapelemeként jelenik meg, hiszen minden társadalomban
alapvető fontosságú a felnőtt népesség általános képzettségi szintjének javítása és a minél magasabb színvonalú,
a folyamatosan változó körülményekhez való eredményes
alkalmazkodást segítő tudás elérése. Ehhez egyrészt az
alapkészségek elsajátítására, másrészt további készségek
(például informatikai jártasság, nyelvtudás, érvelési készség, összefüggésekben való gondolkozás) állandó fejlesztésére van szükség.
A változó munkaerő-piaci és technológiai igények, valamint a különféle prioritások mentén formálódó egyéni,
gazdasági és társadalmi célok következtében egyre hangsúlyosabban jelent meg a tanulás igénye a munka világába
történő belépés után is. Ennek eredményeként a folyamatos (újra)tanulás szükségessége a ’90-es évektől kezdődően a nemzetközi szakmai közélet, a globális és a nemzeti
oktatáspolitikai törekvések fókuszába került, s – mint általános szemléleti keret és a tanulás egy új paradigmája
– vált hangsúlyossá az élethosszig tartó tanulás szemlélete. Az élethosszig tartó tanulás (más kifejezéssel az egész
életen át tartó tanulás – LLL: Lifelong Learning) egy szerteágazó és céltudatos tanulási kultúra, cselekvésrendszer,
amely a teljes életszakaszt öleli át, vagyis magában foglal
minden olyan tanulási folyamatot, amely az emberi tudást
fejlesztheti, legyen szó formális (iskolarendszerű képzés),
nem formális (iskolarendszeren kívüli) vagy informális
(szervezeti kereteket nem igénylő önképzés) tanulásról.

Részvétel a felnőttkori tanulásban
Az iskolarendszerű képzésben való részvétel és eltöltött idő
fokozatosan emelkedik a fejlett országokban, és lényegében
általánossá vált a (felső) középfokú végzettség megszerzése.
A képzettségi szint emelése, az iskolai kudarcok elkerülése, a munkaerőpiacra átlépés megkönnyítése, valamint az
oktatásba való befektetés – tudatosan vagy kevésbé tudatosan kiszámított – megtérülése, alapvetően meghatározza
az egyének boldogulási esélyeit, akár a munkaerőpiac, akár
a jövedelmi helyzet, akár egyéb társadalmi tényezők felől
vizsgálódunk (lásd még e kötetben Imre Anna, Györgyi
Zoltán és Tomasz Gábor írásait).
A felnőttkori tanulásban való részvételre vonatkozó
nemzetközi adatfelvételek Magyarország esetében kiemelkedően alacsony arányt mutatnak: az OECD 2007-es
évre vonatkozó adatgyűjtése szerint az OECD-országok
közül az utolsó helyen állunk. A mediterrán országok és
a posztszocialista országok is az OECD átlaga alatt helyezkednek el, míg a skandináv és az angolszász országok
nagy részében magas a részvétel (lásd 1. ábra). Mindehhez
hozzá kell tenni azonban, hogy különböző módszertani
problémák, definíciós nehézségek és az egyes országok
képzésekről alkotott felfogásbeli különbségei miatt, igen
nehéz a nem formális – és az informális – képzés pontos
empirikus vizsgálata. A felmérések egységes módszertana ellenére a feltett kérdéseket eltérően is értelmezhetik
az egyes országok megkérdezettjei, például a tanulás, a
képzés szó hazánkban kétségkívül a szervezett keretek
közötti tanulásra utal, és egyértelműen az iskolához kapcsolódik. Ezt kiküszöbölendő, a kérdéssorok összeállításakor célszerű rávezető jellegű és minden ország számára
egyértelmű kérdéseket és válaszlehetőségeket megfogal-

Széll Krisztián (2014): Élethosszig tartó tanulás és felnőttképzés. In: Széll Krisztián (szerk.): Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések,
értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 75–84.
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mazni1. Mindezektől függetlenül hazánkban a jól mérhető formális képzési részvétel is igen alacsony.
Az iskolázottság szintjének és az életkornak a kötelező iskolázást követő – akár formális, akár nem formális
– oktatási részvételre gyakorolt hatása valamennyi országot tekintve rendkívül meghatározó. Alapvető tendencia,
hogy az életkor előrehaladásával párhuzamosan csökken a
részvétel, valamint hogy a magasabb képzettség kitágítja a
tanulási lehetőségeket, s egyben magasabb részvételi arányokat eredményez (OECD, 2011; 2012a; 2012b).
Az OECD-országok átlagában a 25–64 év közötti felnőttek több mint negyede vesz részt munkavégzéshez
kapcsolódó (munkahelyi) nem formális képzésben. A legmagasabb részvételi arány a skandináv országokban tapasztalható, míg a török és a magyar mutató nem éri el a
10 százalékot sem (OECD, 2012b). Amennyiben az egyes
képzésekben az aktív életpálya során várhatóan eltöltött
időt vesszük alapul, akkor megállapítható, hogy a képzési
típusok dominanciája tekintetében is lényeges különbségek fedezhetők fel az országok között. A formális és a nem
formális képzések terén is magas részvételi arányokkal
rendelkező országok közül Finnországban egy felnőtt várhatóan főként a munkavégzéshez kapcsolódó képzéseken
vesz majd részt aktív életpályája során, míg Dániában és
Svédországban dominánsabbak a nem munkához kapcsolódó képzések. Magyarország a különféle képzéseken
várhatóan eltöltött idő tekintetében – akár formális, akár
nem formális képzésekről legyen szó – a vizsgált országok
között a hátsó harmadban helyezkedik el, és hazánkban –
többek között Csehországgal, Szlovákiával, Lengyelország-

1
Az OECD a 2007. évi adatgyűjtésnél az Eurostat élethosszig tartó tanulással kapcsolatos adatgyűjtésére (AES: Adult Education Survey) támaszkodott, amelyet 2011-ben megismételtek, e felvétel eredményei még
nem jelennek meg az OECD adatsoraiban. Ugyanakkor ezek alapján a
nem formális képzésre vonatkozó magyar adatok megközelítik, illetve
esetenként meg is haladják az EU-tagországok együttes átlagát. Ez az
adatsor azonban szigorú módszertani értelemben nem vethető össze a
négy évvel korábbival, hiszen a kérdések – és azok értelmezései – több
esetben is változtak (például a nem formális képzés elemei közé bekerült a kötelező munkahelyi munkavédelmi oktatás is). A 2011. évi adatsorok elérhetők: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
education/data/database

gal ellentétben – a munkavégzéssel kapcsolatos képzések
dominálnak inkább (lásd 2. ábra).
A felnőttképzéseken való részvételt az is befolyásolhatja, hogy a munkaerőpiacon milyen mértékű a túl-, illetve
az alulképzettek aránya – vagyis azoké, akik egy adott
munkakör betöltéséhez a szükségesnél magasabb, illetve
alacsonyabb képzettséggel rendelkeznek –, továbbá az is,
hogy az egyének saját bevallásuk szerint a munkájuk elvégzését biztosító kompetenciákkal rendelkeznek-e, avagy
sem. Quintini (2011) a meglévő képzettségek és a betöltött munkakörök elemzése alapján megállapítja, hogy az
OECD-országokban átlagosan csaknem minden negyedik
ember túlképzett az adott munkakör betöltéséhez, az alulképzettek aránya is meghaladja a 20%-ot. Magyarországon
a túlképzettek aránya nem éri el a 15%-ot, míg az alulképzetteké kiemelkedően magas, több mint 50%. Utóbbi
elsősorban annak köszönhető, hogy hazánkban szokatlanul magas azoknak az aránya, akik általános iskolai bizonyítvánnyal végeznek olyan szakipari és kézműves jellegű
tudást és tapasztalatot igénylő munkát (például épületgépész, karbantartó, ipari gépkezelő), amelyhez elviekben
középfokú végzettségre lenne szükség.2 Ezzel szemben saját bevallás szerint az OECD-országok esetében átlagosan
minden harmadik munkavállaló rendelkezik azokkal a
képességekkel, amelyek a munkája során felmerülő nehezebb feladatok megoldásához szükségesek, míg 13% azoké,
akiknek további képzés kellene a munka során felmerülő
nehezebb feladatok elvégzéséhez. Magyarország esetében
ezek a mutatók sorrendben 37, illetve 16%.
Az elemzés rámutatott arra is, hogy a munkavállalók
mindössze egyharmadánál illeszkedik a tényleges képesítés és az önértékelt kompetenciaszint. A legtöbb esetben
vagy csak a végzettség, vagy csak az érzékelt képességek
mértéke illeszkedik az adott munka elvégzéséhez, ami arra
utal, hogy a munkaerőpiacon jelentős szerepe van a készségek heterogenitásának – amelyet az iskolai végzettség
nem képes, vagy adott végzettségen belül is csak nagyon
eltérő mértékben képes megragadni –, illetve a gyakorlati
2
Megjegyezzük, hogy a foglalkozások osztályozási rendszere sok esetben
nem ad egyértelmű támpontot az ilyen szempontú besorolásokhoz. Lásd
KSH, 2011.
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1. ábra: A formális és/vagy nem formális képzésben való részvétel a 25–64 évesek körében, 2007 (%)
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Forrás: OECD, 2011 (C5.4. ábra) alapján, p. 369.

Megjegyzés: Az adatok forrása az OECD LSO hálózat felnőttképzéssel foglalkozó munkacsoportjának (Adult Learning Working Group)
adatgyűjtése. Az európai országok esetén az adatok az Eurostat élethosszig tartó tanulással kapcsolatos adatgyűjtésével (AES: Adult
Education Survey) együttműködve álltak elő.
*
Referenciaév: 2005.
**
Referenciaév: 2006.
***
Referenciaév: 2008.

tapasztalatok útján szerzett kompetenciáknak. A munkájukhoz valóban túlképzettek aránya – azaz azok aránya,
akik a munkájukhoz képest túlzottan kvalifikáltak mind a
tényleges végzettség, mind az önértékelt képességek tekintetében – 8%, míg a ténylegesen alulképzetteké nem éri el a
3%-ot (lásd 1. táblázat). Magyarországon – a duális képzési
hagyományokkal rendelkező Ausztriához, Németországhoz és Svájchoz hasonlóan – a ténylegesen felülképzettek

aránya 5% körüli, viszont az alulképzettek felülreprezentáltak (4%) (Quintini, 2011).
Ezek az eredmények arra is rámutatnak, hogy az egyének
formális képzettsége, iskolai végzettségi szintje nem képes
maradéktalanul jelezni az egyéni készségek, képességek
szintjét. A mindennapi életben és a munkaerőpiacon való
boldogulás alapvető feltétele az új ismeretek megszerezése,
a tudás- és a kompetenciahalmaz kibővítése. Ennek egyik
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2. ábra: Egy 25–64 év közötti felnőttre jutó formális és nem formális képzéseken eltöltött várható idő években kifejezett nagysága, 2007

Forrás: OECD, 2012c (1.5 ábra) alapján, p. 34.
Megjegyzés: Mivel az adatok forrása az EU Adult Education Survey (2005–2008) adatfelvétel, így az ábrán csak európai országok szerepelnek, köztük olyanok is, amelyek nem OECD-tagállamok.

alapvető színtere az iskolarendszerű képzés, ugyanakkor a
nem formális képzések és az informális tanulás jelentősége egyre inkább erősödik. A tanulási környezet változása
miatt alapvetően megváltozott a tanulás folyamatának természete is, melynek megfelelően a szakpolitikák stratégiai
céljaiban, felfogásában, eszközeiben is változások következtek be.

Képességstratégia: új célrendszer és
tudáskoncepció
Az élethosszig tartó tanulás paradigmája is többféle aspektusból értelmezhető. Kezdetben az OECD szinte kizárólag a gazdasági szempontokat helyezte előtérbe, majd a
’90-es évek végétől kezdődően a gazdasági versenyképes-

séghez és az egyéni életutak egyre sikeresebbé tételéhez
szükséges tudás megszerzésének ösztönzése mellett megjelent a társadalmi szolidaritáshoz, együttéléshez szükséges kompetenciák erősítésének igénye is. Ennek megfelelően a különféle tanuláskutatási eredmények 3, valamint a
felmerülő új társadalmi igények fokozatosan alakították
át a stratégiai célrendszert és a tudásról alkotott fogalmi
kereteket.
Az egész életen át tartó tanulás – és egyben a felnőttképzés – számos olyan cél eléréséhez járul hozzá, amelyhez
3
Lásd például az emberi agy megértésére irányuló OECD-projektet,
amely agykutatók, tudósok, tanárok, oktatáskutatók és -politikusok
együttműködésével zajlott, és amely az agykutatás új tudományos eredményeinek oktatási és oktatáspolitikai hasznosítására irányult (OECD,
2002).
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1. táblázat: A foglalkoztatottak megoszlása a munkájuk elvégzéséhez szükséges tényleges képesítés és a saját maguk által megítélt képességeik együttes figyelembevételével, 2005 (%)
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Forrás: Quintini, 2011, p. 18.
Megjegyzés: Az elemzés alapvető forrása a 2005. évi negyedik európai munkakörülmény-felmérés (European Survey of Working
Conditions), így az adatok az akkori állapotok szerint az EU19 országaira, Észtországra, Norvégiára, Szlovéniára, Svájcra és Törökországra vonatkoznak.

éppúgy fűződnek egyéni érdekek, mint gazdasági és társadalmi közérdekek. Így az egész életen át tartó tanulás folyamatosan biztosítja a magasan képzett, kvalifikált munkaerőt, növeli a foglalkoztatást és a foglalkoztathatóságot,
erősíti a leszakadó rétegek integrációját, a társadalmi esélyegyenlőséget és kohéziót, valamint fejleszti a közösségi és
állampolgári aktivitást is. Ezzel összhangban az OECD
(1996) élethosszig tartó tanulási koncepciója is deklarálja,
hogy az LLL egyaránt hozzájárul a gazdaság, a társadalom
és a személyiség fejlődéséhez, vagyis meghatározó szerepe
van az egyéni, a gazdasági és a társadalmi életminőség javításában.
A célok elérése magas színvonalú tudást igényel, amelyet az OECD alapvetően négy kategóriába sorol (OECD,
2000):
1. Know-what (a tények ismerete): ezek azok a tárgyiasult tudáselemek, amelyek a valamely területhez kapcsolódó konkrét ismereteket, adatokat tartalmazzák.
Ez a tudáskategória áll legközelebb a hétköznapi értelemben használt információ fogalmához.
2. Know-why (az elvek ismerete): az ok-okozati kapcsolatok, törvényszerűségek felismerését lehetővé tevő
ismerethalmaz, amely tudás a technológiai fejlődés
szempontjából kiemelkedően fontos.
3. Know-how (gyakorlati szakértelem): valaminek az
elvégzéséhez szükséges jártasság, ismeretek, tapasz-

talatok, kompetenciák, készségek és képességek ös�szessége. Ezen ismeretek sokkal inkább a gyakorlati
tapasztalaton alapulnak, amelyek kódolásának, reprodukálásának elméleti feltételei sok esetben nem is
teremthetőek meg.
4. Know-who (kapcsolatháló): annak ismerete, hogy ki
mit tud, illetve hogy ki tud valamit elvégezni. E tudás egy rendkívül összetett ismerethálót eredményez,
melynek alapvető elemei a különféle emberek, szakértők, csoportok közötti együttműködés és kommunikáció.
Az első két tudásfajta többnyire meglévő forrásokból
(könyvek, adatbázisok, kutatási anyagok, viták, fórumok
stb.) szerezhető meg, illetve gyarapítható, míg a másik
kettőben a gyakorlati tapasztalat és a kompetencia alapú
szemlélet dominál. A technológiai fejlődés és a folyamatos
változás következtében egyre összetettebbé váló tudásanyag nem teszi lehetővé, hogy egy ember birtokában legyen valamennyi ismeretnek, továbbá az ismeretek gyakorlati alkalmazása, alkalmazhatósága is az adaptáció lényegi
kritériumává vált.4 Mindezek következtében a know-how
4
A képesítési keretrendszerek létrehozása is egy hasonló, újfajta tanulástanítás paradigmára épül. (Az újfajta tanulás-tanítás paradigma felsőoktatásban való megjelenéséről és alkalmazásáról lásd még e kötetben
Derényi András írását).
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és a know-who tudáskomponensek szerepe és jelentősége
folyamatosan növekszik.
Az OECD nemrég kidolgozott – és el is fogadott – képességstratégiája (skills strategy)5 az élethosszig tartó tanulás
újabb szakpolitikai paradigmájának tekinthető, amely épít a
korábbi, fentiekben említett koncepciókra. A jelenlegi stratégia egyértelműen megkülönbözteti a formális végzettséget
(qualification) a kompetenciáktól, készségektől (skills). Az
OECD stratégiai megközelítésében egyre inkább érvényesül a proaktív szemlélet, vagyis a humán tőke képzettsége,
rugalmas alkalmazkodóképessége, a tudás folyamatos megújításának képessége mellett a kezdeményező, a változások
elé menő megközelítésmód kerül a középpontba (OECD,
2012c). Mindez nagymértékben befolyásolja az iskola és a
munkapiac közötti átmenet, valamint a szakképzés során
elsajátítandó kompetenciák fejlesztésének irányvonalait is
(lásd még e kötetben Halász Gábor és Tomasz Gábor írását).
A formális iskolai végzettség megléte – főleg az életkor
előrehaladtával – már egyre kevésbé képes lefedni azokat a
bizonyítványokkal, oklevelekkel kevésbé mérhető készségeket, képességeket, amelyek a munkaerőpiac számára kiemelkedően fontosak, így például a változó igényekhez alkalmazkodó gyakorlati tudást vagy a hatékony feladatmegoldás képességét. Az egyes országok számára ezért a társadalom általános iskolázottsági szintjének növelése mellett,
a munkaerőpiac által keresett kompetenciák és a munkaerő
által kínált kompetenciák összehangolása válik a legmeghatározóbb stratégiai feladattá. Ez azt is jelenti, hogy az
egyéni tanulási utak már nem csak az iskolai pályafutással azonosíthatóak, vagyis az életben történő helytálláshoz
szükséges képességek megszerzése nem korlátozódik az
iskolára, fontos tanulási környezetként jelenik meg a munkahely, a közösségi szerveződések, a média és az internet is.
Hozzátéve, hogy e tekintetben kiemelt figyelmet kap a kisgyermekkori nevelés is, hiszen a későbbi ismeretszerzéshez
nélkülözhetetlen készségek megalapozása, fejlesztése már
az óvodai nevelés, ellátás során kulcsfontosságú (lásd még
e kötetben Török Balázs írását).

5
Az OECD képességstratégiája és a stratégia nyomon követése elérhető:
http://skills.oecd.org/

Mint korábban említettük, az iskolai végzettség, mint a
tudás (közelítő) mérésére alkalmazott mérőeszköz, egyre
kevésbé alkalmas a tudás tényleges mérésére. A végzettségi arányok, az iskolában eltöltött évek számának vizsgálata már nem elégséges a képességstratégiában is megjelenő
új paradigma által előidézett jelentős változások nyomon
követéséhez, ahhoz a felnőttek képességeinek, kompetenciáinak vizsgálatára van szükség. Ehhez sorosan kapcsolódik az az irányvonal, amely a bemeneti (input) tényezők
(humán erőforrás, infrastrukturális ellátottság, pénzügyi
ráfordítások stb.) vizsgálatát a kimeneti (output, outcome)
tényezők (oktatási eredmények, teljesítmények, hatások)
elemzésével egészíti ki.

A felnőttek képességmérései
A fentiekben említett paradigmaváltást a statisztikai adatfelvételek egyre kevésbé képesek leképezni. Ennek felismerése vezetett el az egyén tényleges tudás- és képességszintjének mérését célul tűző kompetenciavizsgálatokhoz,
melyek eredményeinek elemzése a (nemzetközi) szakmaitudományos közélet egyik legmeghatározóbb – és egyben a
legtöbb szakmai vitát generáló – területévé nőtte ki magát.
A közoktatás területén a tanulói képességvizsgálatok elterjedtnek, rendszeresnek mondhatóak, a PISA-vizsgálatok6
például már másfél évtizede mérik rendszeresen – 3 évente – a 15 éves tanulók matematikai, szövegértési és természettudományi kompetenciáit. A felnőttek körében végzett
kompetenciamérésekre is akad példa, azonban azt látni
kell, hogy a rájuk irányuló vizsgálatok csak közvetve utalhatnak az iskolarendszerű képzések eredményességére.
A felnőttek képességméréseinek egyik legnagyobb előnye
abban rejlik, hogy segítségükkel kimutatható, illetve nyomon követhető az iskolában megszerzett tudás- és kompetenciakészlet – különös tekintettel az alapképességekre
(olvasás, számolás) – sorsa, azaz megmaradása vagy éppen
elhalványulása.

6
PISA: Programme for International Students Assesment (Tanulói teljesítmények nemzetközi értékelésének programja).
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3. ábra: Az ALL (2003–2008) magyar szövegértési – prózaolvasás, dokumentumértelmezés – eredmények képességszint szerinti megoszlásai az IALS (1994–1998) eredményeihez viszonyítva, a 16–65 év közötti felnőttek körében (százalékpont)
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Forrás: OECD–Statistics Canada, 2011 (2.5 táblázat) alapján, p. 64
A magyar felnőttek alapkészségeinek nemzetközi vizsgálatára és összevetésére két, a 16–64 év közötti felnőttekre
irányuló nemzetközi adatfelvétel eredményei adnak lehetőséget: (1) az 1994–1998 között megvalósult, 21 országra
kiterjedő, Nemzetközi felnőtt írásbeliség vizsgálat (IALS:
International Adult Literacy Survey), valamint (2) a 11 ország részvételével lezajlott, a felnőtt lakosság alap- és életvezetési képességeiről (ALL: Adult Literacy and Life Skills
Survey) szóló felmérés7. Az előbbi a prózaolvasási, a dokumentumértelmezési és a számolási készségeket mérte, az
utóbbi ezeken túlmenően a problémamegoldó készségeket
is. A vizsgálatok a teljesítményeket öt szintbe sorolták: az
1-es a legalacsonyabb az 5-ös pedig a kiemelkedő eredményt jelezte, míg a 3-as a mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges minimumszintet jelentette.

7
Magyarország az ALL-felmérés 2004–2006 közötti, második hullámában vett részt.

A magyar átlagteljesítmények a szövegértés (prózaolvasás, dokumentumértelmezés) területén mindkét felmérésben meglehetősen gyengének mondhatók, továbbá
a teljesítmények szóródása is igen szűk keretek között
mozog. Ugyanakkor biztató, hogy a két mérés között jelentősen fejlődtek a magyar eredmények: a prózaolvasási
készségek esetén 23 százalékponttal csökkent a 2-es vagy
az alatti szinten teljesítők aránya, míg a dokumentumértelmezés terén a csökkenés eléri a 12 százalékpontot (lásd
3. ábra).
A számolási készségre vonatkozó átlageredményekből
visszatükröződik, hogy a magyar résztvevők – mondhatni
hagyományosan – jobban teljesítenek a matematikai jellegű feladatokban, ugyanakkor Magyarország e tekintetben sem éri el a részt vevő országok élmezőnyének átlageredményeit, sőt az IALS-mérésben egyértelműen az alsó
harmadba kerül (OECD–Statistics Canada, 2000; 2011).
Az ALL-felmérésben vizsgált problémamegoldó készség
magyar eredményei jelentős deficitet jeleznek: a felnőttek
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csaknem 80%-a 2-es vagy az alatti szinten teljesített, ettől
csak az olaszok eredményei rosszabbak (OECD–Statistics
Canada, 2011).
A közelmúltban az OECD elindította a 16–65 év közötti felnőtt lakosság képességeinek rendszeres nemzetközi
értékelését célzó kompetenciamérési programot (PIAAC:
Programme for the International Assessment of Adult
Competencies).8 A vizsgálat keretében országonként körülbelül 5 000 felnőttet kérdeznek meg, főként számítógép
használatával, de papíralapú válaszadásra is van lehetőség.
A felmérés első körében (2008–2013) 24 ország – köztük
19 EU tagállam – vett részt9, a második körben további
9 – köztük 3 uniós – ország. Jelenleg az Európai Unió 28
tagállama közül csak Bulgária, Horvátország, Lettország,
Luxemburg, Magyarország, Málta, Portugália nem kapcsolódott be a vizsgálatba.
A nemzetközi felmérés egyrészt a felnőttek szociális és
civil életéhez, oktatásához és képzéséhez, valamint munkaerő-piaci részvételéhez és érvényesüléséhez fontos szövegértési, matematikai és problémamegoldó készségei szintjét
kívánja feltárni, másrészt a különböző kutatási területek és
a szakpolitikák számára próbál információkat adni az oktatási-képzési rendszerek eredményességéről, méltányosságáról, az iskola és a munka közötti átmenet jellemzőiről,
az alapkészségek elsajátítási feltételeiről, alkalmazásáról és
alkalmazhatóságáról, valamint a megszerzett képességek
munkahelyi, munkaerő-piaci hasznosulásáról, a tudás gazdasági és társadalmi hasznairól. A felmérés céljaiból látható, hogy a PIAAC jelentősen befolyásolni fogja a nemzetközi és a nemzeti oktatási, illetve foglalkoztatási szakpolitikákat, s miután az OECD alapvető filozófiájának megfelelően
az adatok nyilvánosak és szabadon kutathatóak, a nemzetközi összehasonlítások jelentős része is a PIAAC eredményeire fog épülni.10
8
A programról bővebb információk érhetőek el: http://www.oecd.org/
site/piaac/
9
A felmérés első körének eredményei 2013 végén jelentek meg (OECD,
2013).

Az Európai Unió már most nyomon követi a PIAAC eredményeit, s
erre alapozva tervez törzsindikátorokat és szakpolitikai intézkedéseket
(EC, 2013).

A PISA-mérésekhez hasonlóan – ugyanakkor annál
bővebb információkat nyújtva – a konkrét képességszintek feltárása mellett a felnőtt képességmérés (PIAAC)
eredményei számos kontextusban értelmezhetőek. Többek között képet kaphatunk arról, hogy az egyes országokban a teljesítmények miként és milyen mértékben
függnek össze a különféle szociodemográfiai jellemzőkkel
(nem, kor, iskolai végzettség, szülők iskolai végzettsége
stb.), a munkaerő-piaci helyzettel (foglalkoztatás jellemzői, jövedelmek stb.), a különböző formális, nem formális és informális úton történő tanulási tevékenységekkel,
az életminőség objektív és szubjektív tényezőivel (anyagi
jólét és társadalmi jóllét), továbbá az esélyegyenlőséggel
és méltányossággal. Az eredmények alapján például jól
látható, hogy a magas képességszinttel rendelkezők jóval
magasabb eséllyel érnek el magasabb béreket, lesznek foglalkoztatottak és vesznek részt önkéntes tevékenységekben, továbbá nagyobb valószínűséggel érzik jobb egészségi állapotban magukat és gondolják úgy, hogy valamilyen módon bele tudnak szólni a kormányzati döntésekbe
(lásd 4. ábra).11
***
A tanulmány rövid áttekintést nyújtott az élethosszig tartó
tanulásban, a felnőttképzésben való részvétel tendenciáiról,
az ezeket meghatározó tényezőkről és a stratégiai kulcsterületek, paradigmák alakulásáról. A statisztikai adatok
egyértelműen azt jelzik, hogy Magyarországon nemzetközi
viszonylatban alacsonynak tekinthető azoknak az aránya,
akiket a felnőttkori tanulás jellemez. Hazánkban a bekapcsolódási lehetőségeket, a hozzáférést az egész életen át
tartó tanulás folyamataiba – a többi országhoz hasonlóan,
ám kiugró mértékben – befolyásolja az életkor és az iskolázottsági szint. Mindez azt is jelenti, hogy a hagyományos
oktatási paradigma modellje helyett, mellett a felnőttképzés során is innovatív módszereket és eszközöket célszerű
alkalmazni egyrészt a képzés, másrészt az oktatási kimene-

10

Magyarország esetében a felmérés valószínűleg több területen is még
erőteljesebb különbségeket és kompetenciadeficitet tárna fel.
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4. ábra: A különböző gazdasági-társadalmi hasznok (jövedelmi szint, politikai érdekérvényesítés szintje, részvétel önkéntes tevékenységekben, bizalmi szint, foglalkoztatottság, egészségi állapot) valószínűsége a magas szintű szövegértési képességekkel rendelkező felnőttek
körében (nemzetközi átlag)
2,8

Magas bérek*
2,5

Magas szintű politikai érdekérvényesítés**

2,5

Részvétel önkéntes tevékenységekben
Magas szintű bizalom

2,5

Foglalkoztatottság

2,1

Magas vagy kitűnő egészségi állapot***

2,1
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Esélyhányados (szorzó)

Forrás: OECD, 2013 (0.1 ábra) alapján, p. 27.
Megjegyzés: A 4-es vagy a feletti képességi szintet elérők eredményei az 1-es vagy az alatti szintet elérők eredményeihez viszonyítva.
Kor, nem, iskolai végzettség, valamint bevándorlói és nyelvi háttér alapján súlyozott eredmények.
*
Az országok mediánjövedelme feletti órabér alapján definiálva.
**
„A hozzám hasonló emberek nem tudnak beleszólni a kormányzat tevékenységébe.” állítással egyet nem értők alapján definiálva.
***
A megkérdezettek önbevallása alapján.

tek, az eredményesség mérése, harmadrészt pedig a méltányosság, az esélyek megteremtése kapcsán.
Magyarországon a felnőttkori tanulást illetően rendkívül kevés megbízható adat, illetve információforrás áll rendelkezésre, a felnőtt lakosság képességszintjének, a tudás
hasznosulásának nemzetközi összehasonlítására több mint
egy évtizede nincs semmilyen lehetőség. Természetesen –
mint minden képességmérés esetén – tisztában kell lenni
az adatok és elemzések módszertani korlátaival, valamint
azzal, hogy az eredmények mely összefüggések feltárására alkalmasak és melyekére csak kevésbé, vagy egyáltalán
nem. Ugyanakkor Magyarország számára kiemelten fontos
lenne, hogy részletes információk álljanak rendelkezésre
az oktatás és képzés gazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci hasznosulásáról. A munkaképes korú lakosság kom-

petenciáinak fejlődése (illetve romlása), munkaerő-piaci
hasznosulása (illetve nem hasznosulása) fontos jelzéssel
bír az oktatás és a szakképzés tartalmának, módszereinek
meghatározása szempontjából, így egyúttal a felnőttképzés
számára is releváns információkat szolgáltat.
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Derényi András

Az OECD és a felsőoktatás
Az OECD egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a felsőoktatás felé, és jó ideje már nemcsak a horizontális területek
(méltányosság, esélyegyenlőség, átláthatóság, megtérülés stb.) támogatásának egyik ágenseként tartja számon,
hanem a társadalmi igények kielégítése, a munka világában való helytálláshoz szükséges képességek megszerzése
egyik fontos helyszíneként is, s egyúttal a gazdasági versenyképesség egyik fő hajtóerejeként tekint rá (lásd még
e kötetben Halász Gábor írását). A figyelem élénkülését
az is indokolja, hogy folyamatosan növekszik az (első alkalommal) felsőoktatási végzettséget szerzők becsült aránya, amely az OECD (2013) adatai szerint, mára a fiatal
felnőtt (25–34 éves) korosztályban eléri a 40 százalékot.
Ennek megfelelően célzott és nagy jelentőségű kutatások, projektek indultak el a szervezet égisze alatt.
Ezek sokszor komoly hatást gyakorolnak az európai felsőoktatás két nagy szakpolitikai beavatkozási területére:
a bolognai folyamatra és az Európai Unió felsőoktatáspolitikájára, ezért ismeretük, figyelemmel kísérésük, az
általuk kiépített tudásbázis megismerése alapvető a felsőoktatással kapcsolatos további kutatások, fejlesztések
tervezéséhez is.
Az OECD a szokásos kemény adatok és mutatók gyűjtése, monitorozása és elemzése mellett, gyakran él a puhább
megközelítéssel is. Utóbbi esetén a szervezet több ország,
intézmény jó gyakorlatait gyűjti össze, tudásközösséget
épít, összehasonlító elemzés alapján kiemeli a hatékonynak bizonyuló kezdeményezéseket, valamint nemzeti,
regionális és nemzetközi szinten azonosítja a szakmapolitikai prioritásokat, továbbá közpolitikai javaslatokat,
útmutatásokat, megoldási lehetőségeket fogalmaz meg és
tesz közzé.

Az egyik ilyen, jelentős hatású munka (Thematic
Review of Tertiary Education)1 2006 és 2008 között folyt,
24 ország felsőoktatás-politikájának feltérképezésére
irányulva. A kutatás jelentőségét az adja, hogy a felsőoktatás szakmapolitikai tervezésének és megvalósításának nyolc olyan kiemelt területét azonosította, amelyek
révén a felsőoktatás hozzájárul az egyes országok társadalmi és gazdasági céljainak eléréséhez: (1) a felsőoktatás irányítása, (2) finanszírozás, (3) minőségbiztosítás,
(4) a méltányosság biztosítása, (5) kutatás és fejlesztés,
(6) oktatói karrier, (7) kapcsolatok a munka világával és
(8) nemzetköziesítés (Santiago et al., 2008). Jelenleg az
OECD ezen területek szinte mindegyikének alakulását
figyelemmel kíséri rendszeresen frissített indikátorok segítségével és/vagy kutatási projektek keretében. Hiányzott
a területek közül a képzés, valamint a tanítás és tanulás
minőségének világa, mivel ezeket önmagában akkorának
érzékelték a kutatás vezetői, amelyek szétfeszítették volna
a projekt kereteit.2
A továbbiakban az OECD két olyan kutatási projektjét, nevezetesen A tanítás minősége (Quality Teaching)
és a tanítás-tanulás minőségének, illetve eredményességének kérdéseire fókuszáló, felsőoktatási hallgatói kompetenciavizsgálatot (AHELO3) mutatjuk be, amelyek kutatási
területei kimaradtak a fentiekben említett policykutatás
nyolc területe közül.

1
A projekt elérhető: http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/the
maticreviewoftertiaryeducation.htm
2
Ugyanakkor e területek feltárása önálló OECD-projekt keretében folyik
(lásd például később a Quality Teaching projektet).
3

AHELO: Assessment of Higher Education Learning Outcomes.
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A felsőoktatás felé mind a hallgatók, mind a társadalom és
a gazdaság közvetít elvárásokat. Az elmúlt 50 évben a foglalkoztatás terén alapvető változások mentek végbe, ennek
következtében megnőtt az igény a nem rutin kognitív és
interperszonális képességekre. A végzettek a munka világába lépve a korábbiaknál nagyobb bizonytalansággal,
tempóval, kockázattal, komplexitással és interdiszciplináris tevékenységelvárásokkal találkoznak. A felsőoktatási
képzésnek, a tanítás-tanulás módjainak e környezetre kell
felkészítenie a hallgatókat, amit többek között a tanítás és
tanulás minőségének javításával lehet elérni. A kiválóság
növelésének azonban nemcsak a hallgatók felkészítésében,
hanem az üzleti világhoz és a vállalkozásokhoz fűződő intézményi kapcsolatokban is meg kell jelenniük.
A minőségi tanítás előtérbe kerülésének más oka is van.
Egyrészt a diákok száma az elmúlt évtizedekben minden
felsőoktatási rendszerben rendkívüli mértékben emelkedett, és ezzel együtt a hallgatók háttere is nagyon változatossá vált. Másrészt a felsőoktatásra – annak érdekében,
hogy az oktatás minőségét, hatékonyságát demonstrálni
tudják – egyre nagyobb külső nyomás nehezedik a szülők,
a munkaadók, az adófizetők részéről, akik értelmes programokat, a munkaerőpiac szempontjait figyelembe vevő,
releváns oktatást várnak el az intézményektől.
A minőségi tanítás természetesen a hallgatók tanulási
eredményei javítására irányul, ami önmagában is egy sor
kihívást intéz az intézményekhez. A saját tudományterületen érvényes tudás átadásán túl, a felsőoktatásban tanítóknak egyre inkább hatékony pedagógiai képességekkel is
rendelkezniük kell: egy dinamikus tanulási közösség tagjaiként együtt kell működniük hallgatóikkal, a többi tanszéken oktató kollégáikkal, valamint a külső érintettekkel.
A munka világába bekapcsolt tanulás segíthet az intézményeknek megfelelő pedagógiai értelmezéseket és válaszokat találni a változó környezet kihívásaira, a tanítási és tanulási minták új formái – mint amilyen például a projekt
alapú tanulás – alkalmazásával. Mindez a minőségi tanítás
új paradigmájaként is felfogható.
Ugyanakkor a főiskolák, egyetemek komplex szervezetek, amelyekben az intézményi szintű célokat és stratégiá-

kat a megvalósítás során hozzá kell igazítani az alulról jövő
tanulási-tanítási gyakorlathoz, innovációkhoz.

A Quality teaching projekt
Az OECD IMHE (Institutional Management in Higher
Education) keretében elindult Quality teaching projekt4
az intézmények hatékony tanulóközösségé alakításához
kíván támogatást nyújtani. A projekt megvalósítására
két szakaszban került sor. Az első, amely 2007 végétől
2009-ig tartott, általános áttekintést nyújtott a felsőoktatás minőségét javító intézményi szintű kezdeményezésekről és politikákról. E szakaszba a világ minden tájáról
29 intézményt vontak be, a műszaki és szakképző jellegű
intézményektől az üzleti és közgazdasági iskolákig, a kis
alapképzést nyújtó intézményektől a multidiszciplináris
posztgraduális oktatást nyújtóakig. A részt vevő intézményektől mintegy 50-féle kezdeményezést gyűjtöttek össze
és elemeztek a szervezet szakemberei. Az erről kiadott
jelentés (Hénard, 2010) bemutatja azokat az okokat, amelyek a vizsgált intézményeket elkötelezetté tették a minőségi tanítás iránt, továbbá ismerteti, és egyben értékeli,
hogy miként valósították meg a minőségi tanításra irányuló politikájukat, illetve hogy azoknak milyen hatásaik
voltak.
Az első szakaszról készült jelentés az intézmény környezetének, a minőségi oktatás trendjeinek, a tanítási módszereknek és a tanulási feltételeknek a tanítás minőségére
gyakorolt hatását emeli ki, valamint azonosítja az ezeket
befolyásoló tényezőket. Lényegesnek találja:
• az intézmény céljait a minőségi tanítás támogatásával
kapcsolatban, illetve a minőségi tanítás mögött rejlő
filozófiáját;
• a minőségi tanítási kezdeményezések konkrét alkalmazásának útjait, az implementálás során jelentkező
kihívásokat, a disszeminációban részt vevő kulcsszereplőket;

4
A projekt elérhető: http://www.oecd.org/edu/imhe/supportingqualityte
achinginhighereducation.htm
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• az értékelési rendszerek és az intézményi támogatás
tanításra, kutatásra, minőségkultúrára gyakorolt hatását;
• az intézményi megközelítések megfelelő kombinálhatóságát annak érdekében, hogy fenntartható módon
támogassák a minőségi tanítást.
A jelentés elemzi továbbá a minőségi tanítás hatásait az
intézményvezetőkre, az oktatókra, a minőséggel foglalkozó
szervezeti egységekre és a hallgatókra. Megállapítja, hogy
bár a diákok munkaerő-piaci elhelyezkedésének lehetőségei fontos elvárást jelentenek, továbbá képzett munkavállalókká válásuk elősegítése fontos feladat, a felsőoktatásnak
a képzések terén más kiemelt feladata is van: segítenie kell
a diákokat abban, hogy felelősségteljes, kritikai gondolkodással felruházott állampolgárokká váljanak.
A projekt második szakasza azt a célt tűzte ki, hogy részletesen feltárja az önkéntesen csatlakozó tíz intézményben
– köztük volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem is – a
minőségi tanítással összefüggő sajátos gyakorlatot. Minden
résztvevő készített egy beszámolót, amelyet aztán szakértői panelek tekintettek át annak érdekében, hogy általános
tanulságokat emeljenek ki belőlük. Ezen eredményeket a
2011-ben tartott szakértői találkozókon folyó eszmecserék
tovább gazdagították. A második szakasz zárásaként útmutató (Hénard–Roseveare, 2012) készült a felsőoktatási
intézmények számára, ami egyaránt vizsgálta a fentről lefelé ható, az intézmény egészére vonatkozó, és az alulról,
az oktatóktól induló kezdeményezéseket. Tematikájuk változatos: találni köztük olyat, amely a tanárokat, a tanítást
célozza, olyat, ami a tanulókra, a tanulásra irányul, és olyat
is, amely a munkakörnyezetet fejleszti.
A második szakasz végén kiadott útmutató szerint erős
nyomás irányul az intézményekre annak érdekében, hogy
a tudás létrehozásával együtt a munka világának szempontjait is értsék meg, és arra is, hogy a tudás koncepciója
átalakuljon a tanulási helyzetekben. A munka világával a
különböző akadémiai projektek során szorosabbra fűzött
kapcsolat érdemi és hiteles lehetőségeket kínál arra, hogy
a hallgatók mind a generikus, mind a szakmai kompetenciákat megszerezzék, valamint kialakítsák kapcsolatrendszerüket és információs csatornáikat a végzés utáni munkavállaláshoz.

E gondolatkörben a minőségi tanítás nem más, mint
pedagógiai technikák használata a hallgatók tanulási eredményeinek elérésére. Ennek sokféle dimenziója lehet: a
hatékony kurrikulum- és kurzustervezéstől a változatos
tanulási kontextusok (önálló, támogatott tanulás, projekt
alapú képzés, kollaboratív tanulás, kísérletezés stb.) megfelelő alkalmazásán át, a visszacsatolások megtervezéséig,
a tanulási eredmények elérésének hatékony értékeléséig.
Hozzá tartozik továbbá a megfelelően adaptált tanulási
környezet, illetve a hallgatói támogató szolgáltatások rendszere is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a minőségi tanítás megerősítéséhez három, egymással összefüggő szinten szükséges erőfeszítéseket tenni:
1. az intézmény egészének szintjén, amelybe olyan projektek tartoznak, mint a stratégiai irány kialakítása,
a szervezet és a belső minőségbiztosítási rendszerek
támogatása;
2. a képzési program szintjén, olyan intézkedések mentén, mint a képzési program megtervezésének, tartalmának és megvalósításának megerősítése a tanszékeken, intézetekben vagy karokon;
3. az egyének szintjén, amelyhez olyan kezdeményezések
tartoznak, mint például a tanárok segítése céljaik elérésében, bátorításuk az innovációra, vagy támogatásuk abban, miként javíthatják a hallgatók tanulását,
miként fókuszálhatnak jobban a tanulókra.
A minőségi tanítás támogatásának sokféleségére különböző intézményi példákat hoz az útmutató: a tanítási folyamat minőségének javításától, a képzési program tartalmának fejlesztésén át, a hallgatók tanulási feltételeinek javításáig. A minőségi tanítás megerősítése számos kihívást támaszt
az intézményekkel szemben, a megfeleléshez számos kulcselem azonosítható az intézményi példákból leszűrve. Közülük kiemelhető: a minőségi tanítás stratégiája tartós, hosszú
távú, nem lineáris erőfeszítést igényel, ami az intézményi
felső vezetést tartós intézményi elkötelezettségre szólítja fel.
Az OECD egy másik projektjére (RNFIL: Az előzetesen elért
tanulási eredmények értékelése és elismerése5) utalva érde-

A projekt elérhető: http://www.oecd.org/education/skills-beyondschool/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
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mes azt a kulcselemet is megemlíteni, mely szerint a tanulási
tapasztalat nagyon különböző tanulási környezetekből és
helyzetekből származhat, ami nem korlátozható az előadótermekre és szemináriumi helyiségekre, hiszen a tanulás az
intézményen kívül, attól távol is végbemehet.
Az útmutató egy jelentős része úgynevezett pointereket,
kapaszkodókat kínál a felsőoktatási közpolitika számára,
olyan felvetésekkel, mint a minőségi tanításra történő érzékenyítés, a kiváló tanárok fejlesztése, a hallgatók megnyerése, a változásban és a tanításban vezető szerepet játszó szervezet kiépítése, a minőségi tanítás megerősítéséhez igazított
intézményi stratégiák, az innovációnak mint a változás hajtóerejének felmutatása, valamint a hatások értékelése. Az
egyes kapaszkodókhoz részletes kihívásokat gyűjt össze, a
stratégiára és a megvalósításra gyakorlati tanácsokat sorol,
végül intézményi példákat mutat be ez a rész.
Összességében megállapítható, hogy a főiskolák, egyetemek komplex szervezetek, amelyek intézményi szintű vízióinak és stratégiáinak jól kell igazodniuk a tanítás és tanulás alulról jövő gyakorlatához és innovációihoz. Az intézmények hatékony tanulóközösségként való fejlesztése, ahol
kiváló pedagógiai megoldásokat hoznak létre és osztanak
meg egymás között a szereplők, megfelelő vezetést, közös
munkálkodást, az innovátorok, valamint a változásoktól
ódzkodók közötti feszültségek oldását is igényli.
Az útmutató utolsó fejezeteinek egyikében az olvasó
(reménybeli intézmény- vagy szervezetiegység-vezető)
számára önértékelés lefolytatására, további kérdések megfogalmazására alkalmas kérdőív található, ami segítséget
nyújt annak eldöntéséhez, melyek lehetnek a kitöltő prioritásai a minőségi tanítás megerősítésében, illetve milyen
akciókat indíthatna a minőségi tanítás érdekében.
A projekt és dokumentumai kitérnek az adatok és mérőeszközök problematikájára is, arra konkludálva, hogy
a minőségi tanítás tanulásra gyakorolt közvetlen hatása
bemutatására nem állnak rendelkezésre az ok-okozati ös�szefüggéseket mutató eszközök. Ehhez szükséges lenne a
tanítási teljesítmény megbízható, bemeneti és tevékenységindikátorokkal, valamint elégedettségmérésekkel történő
értékelésére. Ugyanakkor kevés mennyiségi standard mérhető és írható elő. Minden egyes intézmény elsődlegesen
saját tanításának minőségéért felelős, ami magával vonja,

hogy az intézményen belül kell meghatároznia annak mércéjét. Az intézményen belüli és azok közötti összehasonlító
elemzés valószínűleg elvezet új, az összehasonlítást lehetővé tevő mutatók (benchmark) létrehozásához.

Kisebb kutatások, projektek
Az OECD kisebb kutatások beindításával és közzétételével
is igyekszik hozzájárulni a tanítási módszerek megújításához, az innovációs képességek fejlesztéséhez kapcsolódó
hatékony módszerek megismertetéséhez. Legutóbb a probléma alapú tanítás és a tanári viselkedés hatékonyságáról
készült szakirodalmi áttekintést (Hoidn–Kärkkäinen,
2014) tették közzé. E tanulmány – a kutatási eredményekre
hivatkozva – arra irányítja rá a figyelmet, hogy a probléma alapú tanulás hasznosnak tűnik a hosszú távú felidézés
és a tudás alkalmazásának elősegítésében, a gondolkodási
és kreatív képességek fejlesztésében, továbbá a szociális és
viselkedési képességek (például problémamegoldás, kritikai gondolkodás, motiváció, önbizalom, csoportmunka)
fejlesztésében. Arra is rávilágít, hogy tradicionális tanítási
körülmények között a közvetlen tanári viselkedés segítheti
a hallgatók tanulását. Számos oktatási attribútumnak, így
a szervezésnek, kifejezőkészségnek, lelkesedésnek, interakciónak pozitív kapcsolata van a hallgatói tanulás és kitartás indikátoraival. Mivel a probléma alapú tanítás nem
minden körülmény között valósítható meg, a felsőoktatási
tanítás direkt formáinak hatékonyságjavítása számos intézmény számára kulcskérdés.
Egy másik, folyamatban lévő projekt (CERI Innovation
Strategy ad hoc survey on public educational R&D) az oktatási témájú kutatás-fejlesztési tevékenységeket igyekszik
feltérképezni annak érdekében, hogy kiderüljön, mely
szervezetek milyen körülmények között végeznek oktatási
témájú K+F tevékenységeket, illetve milyen összeget költenek e célra. Az eddig statisztikai adatgyűjtések – közte a
hazai gyakorlat is – az egyes szervezetek ágazati besorolása
alapján gyűjtik a K+F-információkat, miközben számos,
nem az oktatás területén működő szervezet is végez oktatási témájú kutatást, fejlesztést. E tevékenységek azonban
kiesnek a látókörből. A cél most az, hogy az ágazati besoro-
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lástól eltávolodva, az oktatási tematikájú kutatások helyzete váljon megismerhetővé.

A tanulási eredmények mérése
a felsőoktatásban
Az OECD-tagországok oktatási miniszterei 2006-os, athéni tanácskozásán vetődött fel az igény a felsőoktatás teljesítményét jobban mérő eszközök kifejlesztésére, mert
annak ellenére, hogy a minőségbiztosítási rendszerek változnak, és figyelemre méltó tevékenységmutatók alakultak
ki világszerte, számos felsőoktatási rendszerben továbbra
sincsenek érdemi adatok a tanulás eredményeiről. Célul
tűzték ki, hogy a főiskolákon, egyetemeken folyó tanítás és
tanulás eredményességére vonatkozó megbízható adatok
segítségével, jobb döntési háttér álljon rendelkezésre a hallgatók és szüleik, az oktatók és az intézmények, továbbá a
szakpolitikai döntéshozók, illetve a munkaerőpiac szereplői számára. Mindez jól illeszkedik abba a trendbe, amely
során egyre nagyobb figyelem irányul a kompetenciákra, a
tanulási eredményekre, és megerősödik a hallgatóközpontú tanítási-tanulási folyamatra irányuló kutatás.
Az athéni elhatározás nyomán megindult a felsőoktatási hallgatók által elért tanulási eredmények nemzetközi
értékelésének, mérésének (AHELO) az előkészítése. Sokan
lelkesen üdvözölték a kezdeményezést, egyfajta felsőoktatási PISA-t látva, annak rendkívüli hatását vizionálva a felsőoktatásban folyó képzési tevékenység minőségére. Sokan
azonban kétségeiket és ellenérzéseiket fejezték ki, elsődlegesen egy újabb rangsoreszköz megjelenésétől tartva, valamint annak veszélyére figyelmeztetve, hogy az eredmények
alapul szolgálhatnak a felsőoktatás közfinanszírozásának
átrendeződéséhez, illetve az intézményen belüli forrás-újraelosztás során a tanítási-tanulási tevékenység előnyben
részesítéséhez vezethetnek a többi felsőoktatási funkció
kárára.
Az OECD először egy kísérleti vizsgálatot indított,
amelyben azt kívánta ellenőrizni: megvalósítható-e a felsőoktatási alapdiploma előtt álló hallgatók által elért tanulási
eredmények mérése, továbbá kiszűrhetők-e a nyelvi és a
kulturális különbségek a nemzetközi összehasonlítható-

ság érdekében. A projekt inkább kutatási jellegű volt, nem
maga a mérés állt a középpontjában, hanem a megvalósíthatóság, illetve annak támogató és akadályozó tényezői,
kockázatai. A megvalósítás módjáról két éven keresztül
folytattak intenzív egyeztetéseket felsőoktatási körökben,
szakértőkkel, érintettekkel, majd ennek nyomán négy elkülönülő kutatási irányt határoztak meg: külön mérőeszközöket fejlesztettek az általános kompetenciák6, két szakmai terület (műszaki és gazdasági) kompetenciái, valamint
a hozzáadott érték vizsgálatára. Az első kísérleti vizsgálathoz 17 ország csatlakozott, amelybe 249 felsőoktatási intézményben 23 000, bachelor-fokozatuk megszerzése előtt
álló hallgatót vontak be. A megvalósíthatósági vizsgálat
tanulságait és eredményeit a részt vevő intézményekkel
együtt kutatói szempontból elemezték egy 2013 elején szervezett konferencián, amely eredmények két kötetben kerültek publikálásra (Tremblay–Lalancette–Rosevear, 2012).
A vizsgálatban elemzési egységnek az egyes intézményeket tekintették. Az ugyan beigazolódott, hogy ez egy jó
megközelítés, és a csatlakozó intézmények mind motiváltak, lelkesek voltak, azonban a további mérőeszköz-fejlesztéshez érdemes lenne feltárni, milyen aspektusok és adatok
lennének a leghasznosabbak, legvonzóbbak az intézmények számára.
A vizsgálat fő tanulsága, hogy a tanulási eredmények
mérése rendkívül komplex, sok kihívást felvető terület,
ugyanakkor igazolódott az is, hogy az elképzelés megvalósítható. A komplexitást nemcsak a nemzetközi kiterjedés jelenti, hanem az egymástól missziójukat, profiljukat,
hallgatói összetételüket tekintve rendkívül különböző intézmények tisztességes összehasonlításának biztosítása is.
A standardizált tesztekből korlátozottan felhasználható
információ nyerhető az intézmények és az oktatók számára, továbbá megjelenik a túlegyszerűsített konklúziók levonásának a kockázata is. Sokan emlékeztetnek arra, hogy
az Európai Felsőoktatási Térségben éppen ez okból folyik
egy, az intézményeket profiljuk szerinti csoportokba rende-

6
Erre nem dolgoztak ki önálló, nemzetközi értékelő keretrendszert, hanem egy meglévő eszköz, a Collegiate Learning Assessment (CLA) egyik
komponensét alakították át.
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ző folyamat (Multiranking és U-map7). Kulcselem tehát az
AHELO céljának világos kommunikálása: az intézmények
fejlődésének elősegítése annak érdekében, hogy a jövőben
még jobb tanulási eredmények eléérését tegyék lehetővé
hallgatóik számára.
A projekt kapcsán többen abból az aspektusból vetették
fel a külső standardizált mérések hatását az intézményi autonómiára, hogy a mérések rendszeressé válását követően,
egy idő után a képzési programok homogenizálódása, valamint az akadémiai szabadság korlátozása következhet be.
Sok vitát generált az általános kompetenciák szakterülettől
elkülönített kezelése, mérése is. Ez az egyes felsőoktatási
rendszerekben célzottan jelenik meg a képzési programokban, miközben más helyeken nem kezelik elkülönítetten,
ami eltérő vizsgálati eredményekre vezethet. Az akadémiai
világ ugyan széles körben elfogadja, hogy az általános képességek és a kompetenciák fejlesztése a felsőoktatási tanulmányok integráns része, ugyanakkor abban már vita van,
szabad-e, lehet-e ezeket a diszciplináris kontextuson kívül
vizsgálni. Más felvetések többek között arra mutatnak rá,
hogy egyes általános kompetenciák (például a kritikai gondolkodás) diszciplinárisan kötöttek, és emiatt jellegükben
is eltérnek egymástól. Az egyik legkomolyabb kihívásnak a
megfelelő hallgatói válaszadási arány biztosítása bizonyult,
a részt vevő intézmények különböző technikákkal igyekeztek ösztönözni a diákok részvételét. A hallgatók ugyanakkor pozitívan értékelték, hogy az elért tanulási eredményeik iránt kiemelt érdeklődés mutatkozik.
Mindezen felvetések azt jelzik, hogy a megvalósíthatóságot elemző szakasz befejezését követően további vizsgálatok szükségesek a felmerült szempontok tisztázására,
a kidolgozandó mérőeszközök jellemzőinek meghatározására, valamint a mérések lebonyolításával kapcsolatos
folyamatok és eljárások részletes megtervezésére. Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet arra – amit egyébként
a zárójelentés is hangsúlyoz –, hogy már maga az AHELO
tervének megjelenése, a mérőeszköz fejlesztése, a mérésben
való részvétel lehetősége és haszna olyan gondolkodási folyamatokat, vitákat váltott ki az egyes országokban, intéz-

7

A projekt elérhető: http://www.u-multirank.eu

ményekben, szakmai csoportokban, amelyek önmagukban
is jelentős hozzájárulást jelentenek a tanulási eredmények
alkalmazásának terjedéséhez, a tanulásorientált szemléletmód térnyeréséhez, a tanítás minőségéről való gondolkodáshoz. Egyes részt vevő intézmények külön előnyként
emelték ki, hogy a vizsgálat hatására tanáraik és hallgatóik
körében a tanításra és a tanulásra irányuló reflexió bontakozott ki. A mérőeszköz és a módszertan fejlesztése pedig,
a mérési-értékelési kultúra fejlődését, az adatokra alapuló
szakpolitika-alkotással és döntéshozatallal kapcsolatos tudás és képességek javulását segítheti elő a résztvevők körében.
***
Az OECD fent ismertetett kezdeményezései, kutatásai a
felsőoktatás egy-egy olyan sajátos működési jellemzőjére,
illetve a felsőoktatással kapcsolatos társadalmi-gazdasági igényre irányítja rá a figyelmet, illetve teszi azt kutatás,
majd szakpolitikai diszkusszió tárgyává, amelyek korábban nem voltak előtérben. E tevékenységével jelentős mértékben hozzájárul a nemzeti és a nemzetközi felsőoktatáspolitika témáinak, céljainak alakulásához, közvetve pedig
a felsőoktatási intézmények működésére is hatással van.
A szervezet által – honlapján és kiadványaiban hozzáférhető – tudásbázis közvetlenül is szolgálhatja mind a szakpolitika-alkotók, -fejlesztők, mind pedig az intézményi szereplők felsőoktatásról való gondolkodását, az intézmények
működéséről vallott nézeteik formálódását. További inspirációt jelent ebben a felsőoktatás jövőjére vonatkozó szcenáriók8 közzététele, amelyekben kifejezetten bátor jövőképek is megjelennek azon megfontolás alapján, miszerint a
jelenkori döntések beszűkítik a jövőbeni mozgásteret, ezért
nagy jelentősége van annak, milyen jövőkép(ek)re tekintettel születnek meg a jelenkor döntései. A jövőképeken túl
a rendszeresen közzétett statisztikák, a képzett mutatók és
azok időbeni alakulása, összehasonlító elemzése is jelentős
8
A négy fő szcenáriót az OECD már a 2006-os athéni miniszteri találkozóra elkészítette, amely kimunkált, részletezett és jelentős kutatási
anyaggal alátámasztott munkaként 2008–2009-ben jelent meg, lásd
OECD, 2008; 2009.

Derényi András: Az OECD és a felsőoktatás

ösztönzést adhatnak a további minőségjavító fejlesztésekhez. Mindezzel a szervezet világszerte jelentős alakítója és
egyben támogatója a felsőoktatási intézmények, rendszerek
változásának.
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Expressions like globalisation and internationalisation
are becoming increasingly widespread nowadays both
within ordinary, ‘lay’ talk and in the academic world with
its various education-based concerns. The Centre for Research, Analysis and Evaluation of the Hungarian Institute
for Educational Research and Development is launching
a book series (Educational Panorama) that will focus on
various recent works of international or supranational
organisations concerning education or education policy
– each book will be dedicated to one chosen organisation.
When deciding upon which topics to cover, our aim is to
choose primarily those educational areas and programs that
the given organisation considers to be of high priority out of
its own, current activities. Our goal is to identify main trends
based on accessible data and indicators - and we will then
attempt to make interpretations of results and propositions
while focusing on the Hungarian context. As we put great
emphasis on a problem-centred approach to analysis, we will
make critical comments, too, connected to the phenomena
behind the results and some of the programs.
This book is the first volume of the Educational Panorama
series, which presents and interprets the educational
activities of the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) based on data and analyses.
The opening essay (by Gábor Halász) summarises the
role of the OECD in education, its objectives, mission
and operations, with reference being given to the historic
development of the organisation, though it will chiefly
focus on its impact on international and Hungarian
education. This essay is followed by different topics, such
as student and teacher evaluations to measure the quality,

results and effects of programs aiming at educational
development (by Marianna Szemerszki), or the analysis
of the benefits of investments in education using a novel
approach focusing both on the employment and income
returns of educational qualifications pertaining to groups
of countries and on the social and financial benefits of the
financial resources invested in education. An essay (by Anikó Fehérvári and Krisztián Széll) then follows, on the topic
of educational equity, having the approach of an effective
and equitable education system that has within its scope
the role of parents. Next, is a study (by Anna Imre) on the
general importance of schooling and the role of teachers
and school leaders in educational effectiveness. After this
come some essays principally dealing with specific levels
of public education and areas: a paper on early childhood
education and care (by Balázs Török), on the transition
between vocational training and the job market (by Gábor Tomasz), on lifelong learning and adult education (by
Krisztián Széll) and, finally, on the situation, tendencies
and most important current projects existing within higher
education (by András Derényi).
We recommend our book to researchers having an
interest in education, to policy-makers, to academics,
to students in higher education, to teachers and to
parents alike. Our hope is that persons who are about to
familiarise themselves with the research and development
achievements of the OECD will find this book as useful as
professionals – who, in turn, can take a new look at the
possibly known works of this international organisation
in a now reinterpreted way and thus put them in a new
context.

Az OECD az oktatásról –

adatok, elemzések, értelmezések
Szerkesztette: Széll Krisztián
Napjainkban az oktatás különböző kérdéseivel foglalkozó szakmai berkekben és a közbeszédben is egyre többször találkozhatunk a globalizáció, a nemzetköziesedés kifejezéseivel. A jelenség megítélése sok
esetben az egyéni meggyőződésektől, a személyes érzelmektől sem mentes, nem véletlen, hogy gyakorta
vagy túlzottan pozitív, vagy erősen negatív szövegkörnyezetbe ágyazva jelennek meg a fogalmakhoz köthető valós, vagy éppen elgondolt következmények.
Amikor először felmerült e kötet megírásának gondolata, nem az vezérelt bennünket, hogy körbejárjuk,
valójában mit is jelentenek ezek a kifejezések, milyen tartalmakkal ruházhatóak fel, sokkal inkább az, hogy
megismertessük leendő olvasóinkat azzal, milyen nemzetközi programok, kezdeményezések léteznek, továbbá azok miként alakítják, alakíthatják az oktatásról alkotott elképzeléseinket. Akár kitörő örömmel, akár
ódzkodva fogadjuk a nemzetközi – vagy éppen nemzetek feletti – szervezetek oktatás területén végzett
munkáját, azt biztosnak véljük, hogy ezen elemzések, a feltárt eredmények ismerete megkerülhetetlen.
Kötetünket az oktatás iránt érdeklődő kutatóknak, szakpolitikusoknak, egyetemi oktatóknak, hallgatóknak,
pedagógusoknak és szülőknek egyaránt ajánljuk. Reményeink szerint haszonnal forgathatják azok is, akik
most ismerkednek az OECD kutatási-fejlesztési eredményeivel, amint az a szakmai kör is, akik ezúttal más
kontextusba helyezve, át- vagy újraértelmezve találkoznak a nemzetközi szervezet esetleg már ismert
munkáival.

