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BEVEZETÉS
Az oktatáseredményességi kutatások immár fél évszázados története számos eredményre rávilágított az oktatási rendszerek működése és a különböző hatásmechanizmusok kapcsán. Ha abból indulunk ki, hogy éppen 50 éve született meg az a kutatási
jelentés1, amelyik a különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok iskolázási esélyeit és az eltérő eredmények mögött fellelhető hatásokat vizsgálta az Egyesült
Államokban, s arra a következtetésre jutott, hogy – a tanulók egyéni képességeit és
családi hátterüket is figyelembe véve – az iskolák csak kisebb mértékben felelősek a
tanulók eltérő eredményeiért, azóta viszont számtalan kutatás jutott arra a konklúzióra, hogy az iskolának a kezdetekben gondoltnál jóval nagyobb hatása van a tanulói
teljesítményekre, akkor látható, hogy az eredményességkutatások hatalmasat léptek
előre. A kezdeti vizsgálatok óta mind a mérési, mind a statisztikai módszerekben óriási volt a fejlődés. Olyan új elméleti modellek, mérési és számítási módszerek jelentek
meg, és állnak manapság a kutatók rendelkezésére, amelyek egyre kifinomultabban
képesek megragadni és mérni az eredményességet, a hozzáadott értéket, a különbségeket és a hatásokat mind tanulói, mind iskolai szinten, a kontextust is figyelembe
véve. Hozzájárulnak az összetettebb képalkotáshoz a kvalitatív kutatási módszerek
is, melyek újra reneszánszukat élik e területen, kiegészítve a döntően átfogó trendek
feltárását szolgáló, nagy adatbázisokra épülő diagnózisokat.
Az eredményességkutatások nagyon fontos megállapítása – ami már szintén a kezdetektől világos volt sok kutató számára –, hogy a jól működő oktatási rendszer és
iskolái éppen a hátrányos helyzetű vagy a kisebbségi tanulók eredményeihez járulhatnak hozzá leginkább, illetve döntően ők kerülnek kedvezőtlen helyzetbe, amenynyiben alacsony színvonalú oktatásban részesülnek. Evidenciának tűnik tehát, hogy
a hátrányos helyzetű gyerekek sokkal érzékenyebbek az oktatási hatásokra, számukra
a jó minőségű iskola előtti, illetve iskolai nevelés eredményesebb beavatkozás lehet,
mégpedig hosszan tartó hatásokkal2. A kutatások arra is rámutattak, hogy a korai
iskolázási hatások erőteljesen befolyásolják a későbbi teljesítményeket is. Egy Angliában végzett kutatás szerint a hétéves korban mért képességmutatók jól előrejelezték a
16 éves kori vizsgaeredményeket3, ami összefüggésben lehet azzal is, hogy az alapfokú
1

Coleman et al (1966): Equality of Educational Opportunity. National Center for Educational Statistics
(DHEW). Report No. 0E-3600

2

Scheerens, J.−Bosker, R. J. (1997): The foundations of educational effectiveness. Oxford. Pergamon.

3

Sammons, P. et al. (1995): Continuity of School Effects: A Longitudinal Analysis of Primary and
Secondary School Effects on GCSE Performance. School Effectiveness and School Improvement, No.
4. 285−307.
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oktatás valamilyen módon hatással van a tanulók önmagukba vetett hitére, a tanuláshoz fűződő viszonyuk jellegére.
Mit tehet az iskola, hogyan segítheti a hátrányos helyzetű tanulók képességei jobb
kibontakoztatását, esélyeik növelését, hátrányaik csökkentését? Mely területeken képes minderre? Ezen kérdésekre is számos kutatás kereste a választ. Az egyik ilyen
Kanada tucatnyi kedvezőtlen tanulói háttérrel jellemezhető iskolájában vizsgálódott, s azt találta, hogy a világos elvárások és a támogató szolgáltatások erőteljesen
motiválták a diákokat. Hozzájárult a sikerhez a tiszteletteljes, biztonságos légkör, az
őszinte, meleg kapcsolatok megléte. Hasonló következtetésre jutottak azok, akik 18
walesi általános iskolát tanulmányoztak közelebbről. Valamennyi hátrányos helyzetű
térségekben működő iskola volt, s a sikert befolyásoló tényezők között a határozott iskolavezetés, továbbá a tanulási eredményt és a morális célokat egyaránt középpontba
állító szemlélet, e kettő összhangja mutatkozott a legnagyobb erősségként. Mindez
egy olyan sajátos gondolkodásmódot jelent ezekben az intézményekben, ami egyidejűleg magában foglalja a problémamegoldó attitűdöt, a magas szintű elvárásokat és a
melegséggel teli, gondoskodó légkört. Kutatások szerint fontos továbbá a kollektív hit
abban, hogy minden gyerek sikeres lehet, illetve az a vezetői szemlélet, amelyre nemcsak az iskolában dolgozókkal szembeni magas szintű elvárások jellemzőek, hanem
különös hangsúlyt kapnak az intézményen belüli együttműködések is.4
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, illetve elődintézményeiben dolgozó kutatók régóta foglalkoznak az iskolai és a tanulói eredményesség vizsgálatával, amint
a hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek, tanuláshoz való hozzáférésének egyenlőtlenségeivel is. A közelmúltban a TÁMOP 3.1.1. projekt keretében számos olyan kutatás valósult meg, amelyek e témaköröket járták körül, különféle nézőpontokból.
Kötetünkben építünk ezek eredményeire, nem csupán azzal, hogy a tanulmányokhoz
esetenként használjuk azokat az adatbázisokat, amelyek a vizsgálatok során születtek, hanem oly módon is, hogy a közel három év alatt létrejött eredmények alapján
fogalmaztuk meg azt a kutatási tervet, amely a hátrányos helyzetű tanulók általános iskolai oktatásának vizsgálatát helyezte a középpontba. A korábbi eredmények
ugyanis azt mutatták, hogy az általános iskolai életút jellegzetességeinek és az általános iskolai oktatás minőségének fontos hatása van a későbbi tanulói eredményekre,
legyenek azok tanulási eredmények vagy tanulási attitűdökben, összetettebb kompetenciákban, készségekben megnyilvánulók. Az a fajta differenciálódás, szelekció, ami
az oktatási rendszer későbbi pontjain megfigyelhető, szintén összefüggésben van a
megelőző iskolai sikerekkel, kudarcokkal.

4

Sammons, P.–Bakkum, L. (2011): Effective schools, equity and teacher effectiveness: a review to the
literature. Profesorado, No. 3. 10−26. http://www.ugr.es/~recfpro/rev153ART2en.pdf
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Bevezetés
A hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató iskolák sok tekintetben sajátos helyzetben vannak, hiszen a hagyományosan elvárt oktatási-nevelési feladat mellett szerepkörük kibővült: olyan társadalmi hátrányokat, deficiteket is kezelniük kell,
amelyek nem az oktatási rendszerben gyökereznek. Vannak iskolák, amelyek sikeresebben helyt tudnak állni e téren, míg mások úgy tűnik, kevésbé, első pillantásra legalábbis könnyen juthat erre a következtetésre az, aki csupán a számszerűsíthető, mért
eredményeket nézi. A kutatás megtervezésekor mi is az adatokból indultunk ki, olyan
általános iskolákat kerestünk, amelyek hasonló társadalmi-gazdasági környezetben
működnek, tanulói összetételüket tekintve is hasonló paraméterekkel jellemezhetők,
mégis eltérő eredményeket produkáltak a kompetenciaméréseken. Az eltérő eredmények alatt jelen esetben nem az abszolút mérési eredményeket (bár nyilvánvalóan
azok is különbözőek), hanem a hozzáadott értéket, azaz a tanulói összetétellel korrigált mérési eredményeket értettük, több év átlagában. Arra voltunk kíváncsiak, mi
okozza azt, hogy hasonló feltételek közepette működő iskolák közül egyesek képesek
többet kihozni a gyerekekből (legalábbis a kompetenciamérésen mért területeken),
míg mások kevesebbet. A 2015 őszén megvalósult terepmunka során izgalmas élményekben volt részünk, helyenként váratlan eredményekkel, meglátásaink azonban
többnyire egybecsengenek a korábban bemutatott, a szakirodalom alapján körvonalazódó eredményekkel.
Hat, állami fenntartású iskolát kerestünk fel a kutatás során Észak-Magyarország
két megyéjében5, mindenhol két-két napot töltött el kettő kutató. A terepmunka során
beszélgettünk az intézményvezetővel, pedagógusokkal (alsó és felső tagozaton egyaránt), tanulói csoportokkal (jobb és rosszabb eredményűekkel), a tankerület vezetőjével vagy más illetékesével, továbbá a legtöbb esetben szülőkkel vagy más helyi
szereplőkkel (önkormányzat, segítő szakember, Tanoda munkatársai stb.) is. Megfigyeléseinket óralátogatásokkal is kiegészítettük. Kutatásunk célja az volt, hogy részleteiben is megvizsgáljunk néhány olyan tényezőt, amelyre csak a helyszíni látogatás
adhat módot, ami az adatokból kevésbé olvasható ki, ugyanakkor a téma szempontjából fontosnak gondoltuk azokat. Természetesen több hipotézisünk is volt, részben
a szakirodalom alapján, részben a korábbi kutatási eredmények nyomán, s ha ezek
mindegyikét nem is sikerült ugyanolyan alapossággal körüljárni, jó néhány olyan tényezőt beazonosítottunk, amelyek a vizsgált körülmények között erőteljesen hatnak a
hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató iskolák eredményességére, illetve
mutatják sikerességüket vagy éppen nehézségeiket, gátjaikat. Valamennyi iskoláról
külön esettanulmány készült, ami részletesen bemutatta az intézmény társadalmigazdasági környezetét éppúgy, mint az iskola belső működését, az intézményvezetés

5

A felkeresett iskolák rövid bemutató leírását a Függelék tartalmazza.
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szerepét, a tantestületen belüli együttműködéseket, a szülők és az iskola kapcsolatát
vagy az ezekben az iskolákban és környezetükben viszonylag nagy arányban jelen
lévő roma tanulókkal kapcsolatos speciális nehézségeket. Fontos azonban kiemelnünk, hogy – bár romák által nagy arányban lakott térségekből választottuk ki intézményeinket – törekedtünk arra, hogy olyan iskolák kerüljenek a mintába, amelyek
még kevésbé indultak el a szegregálódás útján. Úgy véltük ugyanis, hogy azokban az
iskolákban egészen más jellegű problémák adódnak, amelyek egy külön, kifejezetten
erre koncentráló kutatást indokolnak. Ennek ellenére éppen e dimenzió mentén iskoláink nagyon is eltérőnek bizonyultak, ami jelzi az adatok6 pontatlanságát éppúgy,
mint azt, hogy a szegregálódási folyamatok viszonylag rövid idő alatt nagy vehemenciával jelentkezhetnek.
Kötetünkben a legfontosabb horizontális, tematikus elemeket mutatjuk be egy-egy
tanulmányban, kiegészítve a kvalitatív kutatás eredményeit országos adatbázisok, mérési eredmények vagy a már említett korábbi OFI-kutatások eredményeivel. Három
tanulmány (Széll Krisztián, Fehérvári Anikó és Szemerszki Marianna írásai) túlnyomórészt kvantitatív kutatási eszközökkel él, s az Országos kompetenciamérés adatai
alapján, illetve azok más adatbázisokkal való összekapcsolása révén ad betekintést az
általános iskolai eredményesség különböző dimenzióiba, továbbá az azokat befolyásoló tényezők vizsgálatába. A kötet többi tanulmányában a kvalitatív elemek vannak
túlsúlyban, illetve helyenként egy-egy íráson belül is felvillan mindkét kutatási módszer, ennek eredményeként az országos vagy nagyobb mintán készült adatfelvételek
szintjén általánosítható tanulságokat a kvalitatív vizsgálat tapasztalatai mélységében
vagy részleteiben gazdagítják. Imre Anna tanulmánya ez utóbbi körbe illeszkedik, a
szerző a tanórán kívüli tanulási lehetőségek és az eredményesség összefüggéseit vizsgálja a diákok és a pedagógusok nézőpontjából egyaránt. Vannak olyan tanulmányok
is, amelyek kizárólag a hat iskolában végzett kutatás alapján készültek, ezekben az
esetekben a hazai vagy a nemzetközi szakirodalom eredményei segítenek alátámasztani a következtetéseket. Sági Matild az eredményességre ható tényezők közül az
intézményvezetés és a pedagógusok együttműködésének jelentőségét vizsgálja, míg
Kállai Gabriella a pedagógusok munkáját támogató szakmai segítők kapcsán hívja fel
a figyelmet a hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban fogadó iskolák igényeire,
lehetőségeire. Imre Nóra az iskola-szülő kapcsolatrendszer fontosságát emeli ki, elméleti szinten bemutatva a szülői bevonódottság angolszász modelljét, s az ettől némileg
eltérő hazai gyakorlatot. Mártonfi György írása szorosan kapcsolódik az előzőekhez,
de egy új dimenziót hoz be az elemzésbe, s a roma tanulók eltérő arányát is figyelembe
véve ad bepillantást a vizsgált hat iskolát jellemző eredményességi megközelítések6

A roma arány tekintetében az Országos kompetenciamérés telephelyi kérdőívének négyéves becslése
alapján tájékozódtunk.
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Bevezetés
be, az intézmények infrastrukturális és szakmai feltételrendszerébe. A kötetet Török
Balázs tanulmánya zárja, ami az iskola és az iskolát körülvevő társadalmi környezet
modelljének leírásra vállalkozik, kifejezetten az ebben a régióban tapasztaltak mentén. Miután a hat iskolában és környezetében megfigyelhető változások, hangsúlyáthelyeződések bemutatására épít, célja nem egy általános modell leírása, hanem azon
társadalmi és intézményi környezet érzékeltetésére törekszik, amely ebben a speciális
térségben és ebben a speciális közegben az iskolák belső működésére jelentős hatást
gyakorol.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az általunk vizsgált intézményekben nyert tapasztalatok – bár az általános iskolák egy sajátos szegmenséről megközelítőleg jó képet adnak – országos szinten nem általánosíthatóak. A közoktatás helyi szinten sem izoláltan, hanem környezetébe ágyazottan működik, ami az általunk vizsgált intézmények
esetében ugyan többé-kevésbé hasonló, ám az országos helyzetképet nem reprezentálja. Fontosnak tartjuk ezért e megkezdett kutatás folytatását más térségekben, más tanulói összetételű iskolákban annak reményében, hogy a tapasztalatok hozzájárulnak
egyes országos és/vagy intézményi fejlesztések megalapozásához.
A szerkesztő
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Fehérvári Anikó
ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG
ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET
Bevezetés
Az iskolai (vagy oktatási) eredményességi1 kutatások félévszázados múltra tekintenek
vissza. A kezdetet Coleman (1966) azon vizsgálatához kötik, melynek célja az iskolai hatás kimutatása volt a tanulói teljesítményekre. Azóta számos elmélet született,
illetve kutatás zajlott egyrészt arról, mi is az eredményesség, másrészt arról, milyen
jellemzőkben ragadhatók meg az iskolai hatások. Az eredményességet egy egészen tág
megközelítésű koncepció azzal azonosítja, ha egy iskola eléri az általa kitűzött célokat
– melyek többfélék lehetnek –, vagyis egy iskola számtalan területen lehet eredményes
(Madaus–Airasian–Kellaghan, 1980), tovább menve, a nevelési és oktatási célokon túl
egyéb társadalmi és gazdasági elvárások is felmerülhetnek az eredményesség kérdéskörében (Townsend, 1994). Az iskolai hatásokat egyre változatosabb vizsgálatok igyekeztek feltárni, ezek közös jellemzője, hogy minél cizelláltabb, a részleteket is megragadó elemzésre törekedtek. A kutatások korábban külön kezelték a tanulói és a tanári
eredményességet, az elmúlt évtizedben azonban meghatározó tendenciává vált ezek
összekapcsolása, amint az is, hogy egyszerre folynak vizsgálatok a kognitív és nem
kognitív területekre vonatkozóan (Creemers–Kyriakides–Sammons, 2010; Maeyers et
al., 2010). Azt, hogy az utóbbi kettő közül mit vizsgálunk, Maeyers szerint azon múlik,
mit tartunk az oktatás céljának, az iskola társadalmi feladatának.
Az említett ötven év elméleti megfontolásai és vizsgálatai tapasztalatai felvetették a
korszakolás igényét, döntően a kutatási célok, az eredményességi fókuszok, modellek
alapján (Reynolds et al., 2011; Gyökös–Szemerszki, 2014). Az első korszakot Coleman
és követőik (például Jenks, Bernstein) fémjelzik, a másodikat, a ’80-as évek időszakát
a módszertani sokszínűség, a kimunkáltság jellemzi, a ’90-es évek kutatásai a különböző hatások feltárásáról szóltak, míg a ’90-es évek végétől, negyedik periódusként, a
kutatások nemzetköziesedése, illetve az eredményességi kutatások összekapcsolódása
az iskolafejlesztéssel figyelhető meg (Reynolds et al., 2011).

1

A nemzetközi irodalomban az Educational Effectivenes Research (EER) kifejezés használatos.
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Jelenleg e korszakolás ötödik szakaszában járunk, melynek legfontosabb jellemzője, hogy egyre több rendszerező, szintetizáló modell és módszertani mű jelenik meg,
melyek időben és térben is egyaránt kiterjedtebbek (hosszabb időtávot fognak át, miközben egyre több ország kutatási eredményeit veszik figyelembe). Mindez azt is eredményezi, hogy a modellek és leírások egyre komplexebbé válnak, a korábbi különálló
kutatási témák, kutatócsoportok, diszciplínák (szociológia, pszichológia, vezetéstudomány stb.) összekapcsolódnak, ami érvényes a téma vizsgálati módszertanára is. Ez a
kiterjedés érzékelhető a kutatás tárgyában is. A korábbi időszakokban csak az iskola,
a közoktatás eredményessége állt a középpontban, manapság azonban már az oktatási expanzió hatására a kisgyermekkori nevelés, valamint a felsőoktatás is vizsgálat
tárgyává vált. E korszak további jellemzője a dinamikus perspektíva, a mikro (tanuló,
tanár), mezo (iskola) és makro (rendszer) szintek együttes kezelése.
A rendszerező kutatások közül kettőt emelünk ki, melyek majdnem egy időben
születtek. Teddlie és Reynolds (2000) húsz év kutatási tapasztalata, eredményei alapján kilenc tényezőt határoztak meg, melyek az iskolai eredményességet befolyásolják.
Ezek a következők:
• hatékony vezetés,
• hatékony tanítás,
• a tanulás támogatása,
• pozitív iskolai kultúra,
• megfelelően magas elvárások mindenki (tanuló, tanár) számára,
• a tanulói jogok és a felelősség hangsúlyozása,
• a különböző szintek (iskola, osztálytermi, tanulói) folyamatos monitorozása,
• az iskola dolgozóinak (iskolai szintű) szakmai fejlesztése,
• a szülők bevonása.
Egy holland elemzés is igyekezett minél szélesebb kutatási merítési bázist áttekinteni, így amerikai, nemzetközi (OECD-, IEA-mérések) és holland vizsgálati eredmények felhasználásával készült az iskolai eredményesség dimenzióinak feltárása. Scheerens és munkatársai (2003) az alábbiakat határozták meg a legfontosabb eredményességi tényezőkként:
• teljesítményorientáció, magas elvárások (tanulói és tanári szintre vonatkozóan is),
• tanulásközpontú vezetés,
• tantestületen belüli konszenzus és kohézió (tanári együttműködések),
• az oktatási tartalom minősége, lehetőség a tanulásra (módszerek, tankönyvek, extrakurrikuláris foglalkozások, motiváció),
• iskolai klíma,
• intézményi értékelési potenciál,
16
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•
•
•
•

a szülők bevonása (nyitott iskola),
tantermi klíma,
a tanulási idő hatékony kihasználása,
strukturált tanítás: differenciálás, megerősítés és visszajelzés.

A szintetizáló jellegű kutatásokat olyan metaanalízisek gazdagítják, amelyek nem
pusztán az eddigi tudásokat, vizsgálatokat rendszerezik, hanem az egyes tényezők
hatásainak nagyságát is feltárják. A metaanalízis tehát kettős célt szolgál: egyrészt a
felhalmozódott tudást konstruálja újra, másrészt új kutatási kérdések megfogalmazását teszi lehetővé. Scheerens és munkatársai (2013) metaanalízise arra keresett választ:
vajon melyik hatás a legerősebb az iskolai eredményességben (a függő változó a tanulói teljesítmény). Az iskolai eredményességgel foglalkozó, 1985 és 2005 között készült
155 tanulmányt dolgoztak fel, és számszerűsítették a hatások mértékét (Fischer’s Z
coefficients). A legerősebbnek a tananyaggal összefüggő tényezők, a tananyag minősége és a tanítási idő bizonyultak. Ezt követte az iskolai klíma és a teljesítményorientáció, valamint a szülők bevonása. A tizenhárom bevont változó2 közül legkevésbé a
differenciálás, a tanári együttműködések és az iskolavezetés mutatott kapcsolatot az
eredményességgel. Megjegyzendő azonban, hogy a kutatók az USA-ra és Hollandiára vonatkozóan külön is kiszámolták a hatásokat, amelyek nemzeti sajátosságokat
mutattak. Így például az Egyesült Államokban a differenciálás és a tanári együttműködés nagyobb hatással van az eredményességre, mint Hollandiában, ahol viszont a
teljesítményorientáció a hangsúlyosabb. Szintén fontos kutatási eredmény, hogy a tanuló családi hátterének figyelembevételével csökkent az egyes tényezők befolyásának
mértéke.
Scheerens mellett Hattie (2009; 2013), valamint Creemers és Kyriakides (2008)3
szintén végzett metaanalízist az iskolai eredményesség témakörében. Mindkét elemzés hasonló eredményre vezetett, de a hatás mutatója különböző mértékű volt. Creemers és kutatótársai (2010) a metaanalízissel foglalkozó módszertani írásukban megjegyzik, hogy ezek az analízisek eltérő konklúziókhoz is vezethetnek. Így bár az előbb
említett három vizsgálat egyikében sem tulajdonítottak jelentős mértékű hatást az
iskolavezetésnek, mégis vannak olyan elemzések, amelyek ezt mutatták ki (Robinson–Lloyd–Rowe, 2008). A különböző kutatási eredményeket két okkal magyarázzák,

2

Tanári együttműködések, iskolai klíma, intézményi értékelés/monitoring, osztály szintű folyamatok
monitoringja, hozzáférés a tanuláshoz, a tananyag minősége, házi feladat, tanítási idő, a szülők bevonása, teljesítményorientáció, iskolavezetés, differenciálás.

3

Ők az eredményességi mutatókat az iskolai eredményesség dinamikus modellje alapján öt fő csoportba rendezték: iskolavezetés, iskolai klíma és kultúra, tanári együttműködések, külső kapcsolatok, a
tanárok minősége.
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egyrészt a felhasznált kutatások, tanulmányok kiválasztási folyamataival, másrészt a
metaanalízis módszertani eltéréseivel (a bevont változók eltérő kódolása).
Az eredményességvizsgálatok egy vonulata az oktatási egyenlőtlenségek és a méltányosság befolyásoló szerepével foglalkozik. Benito és társai (2014) tizenhat ország
összehasonlító vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az iskolai szegregáció felszámolása pozitívan hat az egyenlőtlenségek csökkentésére, ugyanakkor az
eredményességre gyakorolt hatása nem egyértelmű, országonként változó.
Tanulmányunkban egy hazai kutatás kapcsán kíséreljük meg feltárni az iskolai
eredményesség dimenzióit a hátrányos helyzetű diákokat oktató iskolákban. Azért fontos ez utóbbi tényező hangsúlyozása, mert Magyarországon különösen erős a családi
háttér és a tanulói teljesítmény közötti kapcsolat (Andor–Liskó, 2000; Balázsi et al.,
2014; Kertesi–Kézdi, 2010), valamint kutatások azt is bizonyítják, hogy az iskola növeli a társadalmi háttérből fakadó különbségeket (Balázsi–Horváth, 2011). A hazai vizsgálatok között olyanok is akadnak, amelyek az iskolai hatásokat komplexebb módon
igyekeznek feltárni, rámutatva arra is, hogy az alacsonyabb társadalmi, gazdasági státuszú szülők gyermekeinek is ugyanolyan hozzáférési esélyeket tud biztosítani az iskola, mint jobb környezetből érkező társaiknak, valamint eredményességük is kedvezően változik. Pusztai (2004) kutatásaiban a felekezeti iskolák hátránykompenzációs
tevékenységére hívja fel a figyelmet, kifejtve, hogy a felekezeti gimnáziumok alacsony
társadalmi státuszú tanulói nagyobb arányban tanulnak tovább a felsőoktatásban,
mint nem felekezeti iskolákba járó társaik, melynek magyarázatát abban látja, hogy
az ez utóbbiban tanuló alacsonyabb státuszú diákok társadalmi tőkéje gazdagabb és
nagyobb erőforrást jelent, mint nem felekezeti társaiké. Kézdi és Surányi (2008) hatásvizsgálati módszerek (kontrollcsoport) alkalmazásával bizonyította egy új program (Integrált pedagógiai rendszer) bevezetése kapcsán, hogy az integrált oktatás
növeli a tanulói eredményességet a hátrányos helyzetű és a roma tanulók esetében
is. Az integrált oktatást alkalmazó iskolák körében tanulóközpontú pedagógiai kultúra érvényesült, és hangsúlyosabbá vált a kooperatív tanulásszervezés is. A tanulók
tanulmányi fejlődése minden csoportban (hátrányos helyzetűek és roma tanulók) pozitív elmozdulást mutatott. A kutatók azt is kiemelték, hogy a tanulók önértékelése is
kedvezőbbé vált, erősödött a megküzdési készségük. Varga Aranka (2015) szintén az
Integrált pedagógiai rendszert alkalmazó iskolák körét vizsgálta egy komplex modell
(Inclusive Excellence) segítségével, megállapítva, hogy az inkluzív környezet fejlettsége
és a tanulói eredményesség között közvetlen ok-okozati kapcsolat mutatható ki. Széll
(2015) kutatása a pedagógiai hozzáadott érték alkalmazásával azokat az iskolai tényezőket igyekszik feltárni az Országos kompetenciamérés eredményei és háttérkérdőívei alapján, amelyek a jól és kevésbé jól teljesítő iskolákat megkülönböztetik. Arra a
következtetésre jutott, hogy a hasonló tanulói háttérrel rendelkező iskolák körében a
kedvezőbb intézményi légkör sikeresebb tanuló teljesítményt eredményez.
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Írásunk a fent említett kutatásokhoz több szálon is kapcsolható, egyfelől ugyancsak
az Integrált pedagógiai rendszert alkalmazó iskolák csoportjával foglalkozik, másfelől az eredményesség összetevőit, összefüggéseit az Országos kompetenciamérés alapján számolt pedagógiai hozzáadott értékhez viszonyítva tárja fel.

A kutatásról
Az írás alapvetően egy panelvizsgálat empirikus adataira alapoz, melynek első fázisaira 2006 és 2008 között került sor, Pedagógus-továbbképzések az integrációs programokban címmel4. A pályázó intézmények (összesen 147) három csoportból kerültek
ki5, mindegyik fő célja a hátrányos helyzetű és roma tanulók integrált oktatásának
megvalósítása, illetve az ilyen tanulókat oktató intézmények fejlesztése volt. A kutatás
eredményeit több írás foglalta össze (Liskó, 2008; Liskó–Fehérvári, 2008). A vizsgálat újabb fázisára 2014 tavaszán került sor, ugyanazon a mintán, kibővített kutatási
eszközökkel, módszerekkel, melynek eredményei szintén nyilvánosak, nyomtatott
és elektronikus változatban is (Fehérvári–Tomasz, 2015). Jelen tanulmány a 2014-es
vizsgálat iskolai szintű adatbázisát köti össze az Országos kompetenciamérés ugyancsak 2014. évi, 8. évfolyamos telephelyi adataival, melynek módszertanát Széll cikke
(2015) írja le. Az adatintegráció nyomán lehetővé válik a hátrányos helyzetű és roma
tanulókat oktató iskolákban a matematika és szövegértési eredmények alapján a pedagógiai hozzáadott érték számítása. Vizsgálódásunk fő célja annak feltárása, hogy a
pedagógiai hozzáadott érték mely iskolai jellemzőkkel függ össze, mitől eredményesebb az egyik intézmény, mint a másik. Fontos hangsúlyoznunk, hogy eredményesség
alatt nem pusztán a tanulói teljesítményt, hanem az iskolai hozzáadott értékét értjük,
ami a tanuló korábbi teszteredményének és az iskola tanulói összetételének eredményeivel korrigált mutató. A két mért kompetenciaterületet – matematika, szövegértés
– külön kezeljük, mivel időnként más-más összefüggést mutatnak az egyes tényezők
alapján. Az iskolai ismérvek között számba vesszük a tantestület jellemzőit, az iskola
részvételét egyes fejlesztési programokban, az intézmény külső kapcsolatrendszerét,
valamint az iskolavezető vélekedését arról, mely területekre nem jut elegendő forrás
az intézményében.

4

A kutatást a SuliNova Kht. támogatta. Közreműködő kutatók: Liskó Ilona , Havas Gábor, Tomasz
Gábor.

5

HEFOP 2.1.5 – A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése az iskolán belül – 99 iskola.
HEFOP 2.1.7 – Az iskolák közötti szegregáció csökkentése – 10 iskola.
HEFOP 2.1.8 – Egyiskolás települések, többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató
iskoláinak fejlesztése – 38 iskola.
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Eredmények
A vizsgált iskolák tanulói összetétele – az alkalmazott varianciaanalízis eredményei
alapján – számottevő különbséget mutat az országos átlaghoz képest: a családi háttér
tekintetében ötször, míg a tanulói összetételben kilencszer rosszabb helyzetű diákok
járnak a vizsgált intézményekbe (lásd 1. ábra).
1. ábra: Az iskolák tanulói összetétele, a diákok családi háttere országosan és a vizsgált
intézményekben
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Korábbi elemzések megállapították, hogy azokban az iskolákban, ahol magas a
(halmozottan) hátrányos helyzetűek aránya, alapvetően nem dolgoznak kevésbé felkészült tanárok, viszont kevésbé tudják feltölteni a tantestületet, több a hiányzó pedagógus, így a szakos ellátottság mértéke alacsonyabb (Varga J., 2009; Fehérvári, 2015).
Ez érvényes az általunk vizsgált iskolákra is: az országos átlagnál jóval magasabb a
hiányzó tanárok száma, ezért több esetben komoly problémát okoz egy-egy tantárgy
tanítása, amit sokszor nem szakos pedagógusokra bíznak. A matematika és a szövegértés pedagógiai hozzáadott értéke (PHÉ) nem mutat különbséget a pedagógusok
szakmai végzettsége alapján (az egyetemi diplomával rendelkezők arányát vizsgál20
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tuk), ugyanakkor a hiányzó tanerő, a szakos ellátottság és a segítő személyzet (pedagógiai asszisztens) foglalkoztatása szignifikáns eltérést mutat mind a szövegértés,
mind a matematika hozzáadott értékében. A varianciaanalízis eredményei alapján
nagyobb hozzáadott értékkel rendelkezik az az iskola, ahol nincs betöltetlen álláshely,
100%-os a szakos ellátottság, és ahol pedagógiai asszisztens segíti a tanárok munkáját. Az is érzékelhető, hogy döntően a nem megfelelő szakos ellátottság tereli negatív
tartományba a hozzáadott értéket. Kimutatható a két mért terület eltérő viselkedése
is, míg a matematikának inkább a pozitív oldalon van hozadéka, addig a szövegértés
főként a negatív oldalon hat (lásd 2. ábra).
2. ábra: A pedagógiai hozzáadott érték az iskolák tanárainak jellemzői szerint
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Az eredményességi kutatásokban gyakran kiemelt szerepet kap az iskola helyi beágyazottsága, külső kapcsolatrendszere, illetve általában a szülői bevontságot szokták vizsgálni. A hátrányos helyzet kapcsán fontos számba venni ezen kapcsolatokat,
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főként a szociális és a foglalkoztatási ágazat miatt, amelyek fontos szerepet játszhatnak a társadalmi kirekesztés és mélyszegénységbe csúszás megakadályozásában.
A korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás kivédésében is jelentős aktorok a már említett
szektorok, még inkább azok együttműködése az oktatással. Az iskolavezetői kérdőív6 több ilyen külső kapcsolatot és annak intenzitását igyekezett feltárni. Azt tapasztaltuk, hogy a civilek, a családsegítők, a tanodák, a szakmai és szakszolgálatok nem
mutatnak semmilyen összefüggést a pedagógiai hozzáadott érték eredményeivel. Két
terület viszont erős szignifikáns eltérést mutat. Így azok az iskolák, ahol napi szintű
a kapcsolat az önkormányzatokkal és a gyermekjóléti szolgálattal, eredményesebbek,
mint azok, ahol ez ritkább. Az elemzett két kompetenciaterületen ugyanazt a mechanizmust láthatjuk, mint a korábbiakban: a matematikai eredményekben a pozitív, míg
a szövegértésiekben inkább a negatív hatás érvényesül. Azok az iskolák tehát, amelyek
jobban együttműködnek a helyi szervezetekkel, eredményesebbek, mint azok, amelyek nem (lásd 3. ábra). Az iskola egy komplex szolgáltatórendszer egyik elemeként
jelenik meg. Fontos megjegyeznünk, hogy a szakmai támogatórendszer hatása nem
mutatható ki.7
Az iskola innovációs potenciáljának egyik fokmérője, mennyire sikeresen szerepel
különböző fejlesztési programok pályázataiban. A támogatási kínálatból kétfélét vizsgáltunk: az elmúlt években futó TÁMOP-fejlesztéseket, melyek egyaránt lehettek tartalmi és infrastrukturális jellegűek, valamint egyéb központi programokat, amelyek
főként a szolgáltatásokat gazdagító, tanórán kívüli tevékenységeket finanszíroztak
(Útravaló – Macika, Ökoiskola, Tehetségpont). Azt tapasztaltuk, hogy a fejlesztésekben való részvétel pozitív hatással van az iskola hozzáadott értékére mind a matematika, mind a szövegértés területén (lásd 4. ábra). Az is kimutatható, hogy az iskola
szolgáltatásait gazdagító programok erőteljesebben hatnak az eredményességre.
Miután az iskolák költségvetéséről nem állt rendelkezésünkre adat, a vezetőktől
érdeklődtünk, mely területekre nem jut elegendő forrás8. A nyolc felsorolt lehetőség
közül kettő mutat szignifikáns kapcsolatot a pedagógiai hozzáadott értékkel. Az egyik
éppen az, amiről már az előbb is szó esett azzal a konklúzióval, hogy a gazdagító
6

A kutatás során az IPR-es iskolákban készült kérdőíves adatfelvétel az iskolavezetőkkel, melyben
rákérdeztünk, mely intézményekkel, szervezetekkel tart kapcsolatot az iskola és milyen intenzitással
(családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, roma nemzetiségi önkormányzat, civilszerveztek, szakmai és
szakszolgálatok, tanoda, középfokú iskola, önkormányzat).

7

Fontos megjegyezni, hogy átalakítás alatt állt a szakmai támogató rendszer.

8

Az iskolavezetők nyolc terület közül választhattak: alapműködés, épületfelújítás, berendezések, technikai fejlesztés, a szolgáltatások számának bővítése, a szolgáltatások színvonalának javítása, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok jutalmazása, a tanulók szociális támogatása. Az ún. egyéb
kategóriába maguk is megadhattak további területeket.
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programok, a szolgáltatások bővítése pozitívan hat a hozzáadott értékre, most az is
felszínre került, hogy a vonatkozó terület forráshiányos volta negatív hatást vált ki.
Szintén fontos tényező a tanárok szakmaisága, így ahol van elegendő fedezet a pedagógusok továbbképzésére, ott eredményesebb az iskola, mint ahol a forráshiány a jellemző. A két kompetenciaterület egyformán viselkedik, ám a matematika hozzáadott
érték eredményei erőteljesebb eltérést mutatnak, mint a szövegértésé (lásd 5. ábra).

Gyermekjóléti szolgálat

Önkormányzat

3. ábra: Az iskolák külső kapcsolatrendszere jellemzőinek összefüggése a hozzáadott
értékkel
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Más központi program

4. ábra: A
 pedagógiai hozzáadott érték és az iskolák részvétele a fejlesztési programokban
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5. ábra: Forráshiányos területek az iskolában az iskolavezetők szerint és a pedagógiai
hozzáadott érték
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A hozzáadott értékre ható, az eddigiekben külön-külön vizsgált tényezők együttes hatása, illetve közülük a legerőteljesebb befolyással bíró jellemző meghatározása
fontos és izgalmas kérdésként vetődött fel. Két lineáris regressziós modellt készítettünk a matematika és a szövegértés hozzáadott érték vizsgálatára, mindkettő hasonló
eredményre vezetett. A bevont változók közül csupán egyetlen olyan akadt, amely a
modellben szignifikáns maradt, ez pedig a pedagógus-továbbképzés. Vagyis azokban
az iskolákban, ahol nem jut elegendő forrás a képzésekre, ott nagyobb eséllyel lesz negatív előjelű a pedagógiai hozzáadott érték, mint ahol megvalósulnak ezek a továbbképzések. Mindkét modell magyarázóereje közepes nagyságú, a matematika területen némileg nagyobb az esélyhányados, mint a szövegértés területén (lásd 1. táblázat).
1. táblázat: A matematika és a szövegértés hozzáadott érték regressziós modellje

Matematika
Szövegértés

Bevont változó
pedagógus-továbbképzés
pedagógus-továbbképzés

Esélyhányados

Szignifikancia

R2

–55,4

0,014

29,5

–49,5

0,007

29,2

Konklúzió
Tanulmányunkban az iskolai eredményesség témakörében mutattunk be egy olyan
intézménycsoportot, amelyben főként hátrányos helyzetű és roma diákok tanulnak.
A kutatási és az adminisztratív adatbázis összekapcsolásával arra kerestük választ,
milyen iskolai tényezők befolyásolják az eredményességet, pontosabban azt a pedagógiai hozzáadott értéket, melyet az Országos kompetenciamérés telephelyi adataiból
számítottunk.
Amint más eredményességi kutatások, úgy jelen vizsgálat sem talált számottevő
összefüggést az iskola tárgyi eszközkészlete és eredményessége között, ugyanakkor
jelentős hatás mérhető a személyi feltételek területén. Ez utóbbinak különös jelentősége van a mintánkat alkotó intézmények körében: a nem megfelelő szakos ellátottság, a
segítő személyzet hiánya, a pedagógusok szakmai fejlesztése, továbbá a szolgáltatások
bővítése forráshiányos volta negatívan hat a hozzáadott értékre. Ugyanakkor a hozzáadott értéket növeli, ha az iskola minél intenzívebben kommunikál a helyi intézményrendszerrel, más (tanulókat érintő) ágazatokkal, valamint a központi fejlesztésekben
való részvétel is pozitív hatást fejt ki, különösen az extrakurrikuláris foglalkozások
bevezetése.
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A nemzetközi irodalomra visszautalva, az általunk vizsgált változók közül a szakmai fejlesztés mutatott leginkább szoros kapcsolatot az iskolai eredményességgel, de
megjelent az oktatási tartalom minőségének szempontja is a tanórán kívüli foglalkozások pozitív hatása révén. Új dimenzióként értékelhetjük az iskola helyi beágyazottságát, kapcsolatait, ami természetesen azzal is összefügghet, hogy a hátrányos helyzetű tanulók iskoláinak eredményességét vizsgáltuk.
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A TANULÓI TOVÁBBHALADÁS EGYÉNI
ÉS INTÉZMÉNYI JELLEMZŐI
Bevezetés
Az iskolai eredményesség fogalma az oktatásban nem könnyen definiálható. Legtöbben a tanulók tudásszintjének változásával vagy egyéb kimeneti eredményekkel
azonosítják, de akadnak, akik ennél puhább mutatókat is figyelembe vesznek, mint
például a sikeres szocializációt, a tanulási motiváció felkeltését, fenntartását vagy a
megküzdő képesség fejlődését. Abban azonban konszenzus mutatkozik, hogy az elért
eredmények nem függetleníthetők az iskola környezetétől és lehetőségeitől, így többek
között az oda járó tanulók társadalmi összetételétől sem. Az intézmények és a diákok eredményessége vizsgálatakor tehát, a bemeneti jellemzők és a kimeneti tényezők
egyaránt nagy jelentőséggel bírnak, s kitüntetett figyelmet kell kapnia a folyamatok
vizsgálatának is.
A különböző kimeneti eredmények, így a továbbhaladási és a továbbtanulási mutatók az iskolarendszer széles körben elfogadott jelzőszámai az oktatás egyes szintjein.
Sokáig a továbbtanulási és a különféle vizsgaeredmények számítottak az egyedüli indikátoroknak, a különböző tanulói mérések, így például a kompetenciamérés segítségével azonban már az iskolázás folyamatában is képet kaphatunk az eredményekről
– legalábbis bizonyos területeken –, s az adatok egyéni szintű összekapcsolása révén,
a nyomon követés is lehetővé válik. Bár ezek a vizsgálatok ma sem képesek az iskolai
tanterv teljes spektrumán monitorozni a tanulói teljesítményt, az elmúlt évtizedekben egyre több területen került sor mérőeszköz kifejlesztésére. A tesztek és felmérések
terjedésével nemcsak az alapvető képességek (írás, olvasás, matematikai feladatmegoldás) jobb mérésére nyílik lehetőség, hanem a magasabb szintű kognitív, sőt az affektív és a szociális eredmények tanulmányozására is (Creemers–Kyriakides–Sammons,
2010). A tanulói szintű méréseket megpróbálják továbbá kiterjeszteni a tantárgyakhoz
nem köthető, általános kompetenciák (cross-curricular competencies) vizsgálatára is, a
legutóbbi PISA-mérésben például a matematikához kapcsolódóan a problémamegoldás kapcsán szerepelt ilyen kérdésblokk (OECD, 2014).
A hazánkban immár másfél évtizede rendszeresen sorra kerülő kompetenciamérési eredmények egyre szélesebb körben ismertek, mind többen fogadják el azok használatát, s a közelmúltban különösen nagy erőfeszítések történtek arra, hogy az intéz29
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ményvezetők és a pedagógusok megismerjék, illetve megértsék az eredményeket. Egy
2013 őszén készült felmérésben1 ugyanakkor még azt tapasztaltuk, hogy a továbbtanulási eredményekkel kapcsolatban vélte a legtöbb pedagógus úgy, hogy az képes
megmutatni egy-egy intézmény szakmai munkájának minőségét, eredményességét.
Különösen igaz volt ez az általános iskolákban dolgozókra (Széll–Szemerszki, 2015).
Megerősítik ezt a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató általános iskolákban folytatott
interjús kutatásunk eredményei is, ahol azonban nem csupán a tantárgyi eredményeket, a bukásmentességet és a továbbhaladást, a középiskolában való helytállást,
hanem az érzelmi intelligencia, a szociális kompetenciák fejlesztését is hangsúlyosan
fontosnak tartják az intézményvezetők:
„Ha tantárgyi eredményekről beszélek, akkor a bukás minél kevesebb legyen az iskolában.”
„Ha arra gondolok, hogy köszönnek, megadják a tiszteletet, a helyes viselkedés. Én már
ilyen piciket is eredménynek mondok. Ezek az elsődleges eredmények. Van, amit nem
lehet számokban, papíron kimutatni. Ezek azok. De ezt legalább olyan fontosnak tartom.
Sokszor fontosabbnak, mint az, hogy matematikából tudjuk-e hozni a félévhez képest az
értékeket, százalékokat.”
„Kevés legyen a bukás, ez rendkívül fontos, de nem adminisztratív segítségekkel, hanem
ténylegesen. A felvételik jól sikerüljenek, és a szülők legyenek elégedettek. Meg a gyerekek
is. Mondják azt, hogy jó volt ebbe a suliba járni.”
„Az az iskola eredményes, ahova szeretnek a gyerekek járni, jól érzik magukat. Szeretnek
ott tanítani a pedagógusok, szívesen mennek be egy osztályba. [...] Az iskola eredményességét összességében kell nézni. A felvételi, a továbbtanulási mutatók. Az egy érdekesebb
szám. A nyolcadik évfolyamos tanulók hova kerültek felvételre? És elvégezték-e azt az
iskolát, ahova őket felvették? Az egy reálisabb mutatója egy iskolának.”

Társadalmi szempontból az is nagy horderejű kérdés, hogy egy adott oktatási rendszer vagy egy konkrét iskola mennyire tudja csökkenteni a tanulók eltérő szociokulturális családi hátteréből eredő különbségeket, amelyek a tanulmányi eredményeikben,
és – a zömében azon alapuló – továbbtanulási esélyeikben is megmutatkoznak. Ebben
az összefüggésben a teljesítménybeli kiválóság mellett a méltányossági dimenziót is
figyelembe kell vennünk (Creemers–Kyriakides, 2008). Az utóbbi évtizedekben számos kutatás igazolta, hogy jóllehet a képességek és a családi háttér alapvetően meghatározzák, hová tud eljutni a tanuló az iskolarendszerben, a különböző intézményekből
kikerülők hasonló társadalmi körülmények között is nagyon különböző szinteket képesek elérni, azaz szignifikáns eltérések vannak az iskolák között nemcsak a tanulási
1

A kutatás a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretein belül valósult meg. Kutatásvezető: Sági Matild.
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eredményekben, hanem más területeken is (iskolába járás, attitűdök, viselkedés stb.)
(Sammons–Hillman–Mortimore, 1995).
Egy oktatási intézmény vagy oktatási rendszer működését a fejlett társadalmakban egyre inkább indikátorok segítségével mérik. Ezek olyan mutatószámok, amelyek
– esetenként egyszerű adat formájában, máskor komplex mutatókként – a rendszer
egészéről vagy annak egy részterületéről adnak visszajelzést oly módon, hogy az a
döntéshozatalt, az intézményfejlesztést, a mérési és értékelési folyamatokat egyaránt
szolgálja, továbbá a szélesebb közvélemény számára is hasznos információt nyújtson
(Riley–Nutall, 1994; Fitz-Gibbon, 1996). Az indikátorok kialakításában ugyanakkor az oktatási rendszer komplexitása problémát okoz, hiszen az intézményrendszer
összetett célokkal rendelkezik, meglehetősen heterogén jellemzőkkel bíró intézményekből áll, melyek esetében nehezen határozhatók meg általános mérőszámok, illetve azok önmagukban nem elegendőek az oktatás minőségének és eredményességének
méréséhez (Hanushek–Lockheed, 1994). Az oktatási rendszerek működésének néhány főbb mutatóját nemzetközi összehasonlításban is közzé teszik olyan kiadványok,
mint az OECD által megjelentetett Education at a Glance. Számos országban léteznek
az oktatási rendszer szintjeit, esetenként az egyes iskolák teljesítményét ismertető kiadványok.2 A teljesítménymérési eredmények azonban nem önmagukban, hanem az
intézmények egyéb jellemzőivel együtt értelmezhetők, így tudnak árnyaltabb képet
adni a rendszer, illetve egy-egy intézmény munkájáról. Hazai kezdeményezések is
történtek közoktatási indikátorok létrehozására. Ezek legkorábbi változatainak azok a
középiskolai rangsorok tekinthetők, amelyek az iskolai továbbtanulási arányszámok,
az érettségi és felvételi eredmények, továbbá a versenyhelyezések mutatóit tartalmazták, újabban pedig a kompetenciamérések eredményeit is. Ezeket a 2000-es évek elejétől egyfajta hozzáadott érték mutatókkal is kiegészítették (Neuwirth–Horn, 2007),
így próbálva megjeleníteni a tanulói összetétel sajátosságait (előképzettség, szociokulturális háttér) is. Ilyen mutatók létrehozására ugyanakkor csak középfokon történtek
kísérletek, aminek részben az is az oka, hogy az általános iskolákra nézve jóval kevésbé állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek megfelelnének e célnak.
A tanulói továbbhaladás kapcsán a Középiskolai Felvételi és Információs Rendszer
(KIFIR) gyűjt adatokat a jelentkezésekről és felvételekről, amelynek részletes elemzése azt mutatja, hogy a sikeres bejutás esélye a középfokra a nagyvárosokban élő,
túlkoros tanulók esetében a legalacsonyabb. A községekből érkezők ugyanakkor eredményesebb felvételüket leginkább önszelekciójuknak köszönhetik, azaz annak, hogy
	Az előbbire hazai példaként említhető a TÁMOP 3.1.8. keretében kidolgozott KIMER-rendszer (A köznevelés törzsindikátor rendszere; http://kimer.oktatas.hu/kimer2_publikus/kiadvany-index.aspx),
míg az utóbbira az általában csak egyszerűen „középiskolai rangsorként” emlegetett kiadványok
(például Neuwirth Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója, 1999-től 2007-ig évenként; A 100
legjobb gimnázium és szakközépiskola).

2
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alacsonyabbra teszik a lécet, tehát olyan iskolákat és olyan képzési típusokat jelölnek
meg a felvétel során, amelyekre biztosabb a bekerülésük (Lannert, 2014). Az elemzett
adatbázis azonban nem képes információt adni arról, hogy a bekerült tanulók vajon
bent maradnak-e középfokon, meddig jutnak el későbbi tanulmányaikban, továbbá
– adminisztratív adatbázis lévén – csak korlátozottan tartalmaz olyan adatokat, amelyek a tanulók egyéni jellemzőire, hátterére vonatkoznak.
Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, mi jellemzi a tanulói előrehaladást és a továbbtanulást az általános iskolai képzés egyes időszakaiban, milyen egyéni, intézményi
háttértényezők befolyásolják azokat az általános iskola felső tagozatában, illetve azt
követően. Az egyéni tényezők között a demográfiai és a családi jellemzőkön túl a
kompetenciamérések eredményeit is figyelembe vesszük. Megnézzük továbbá azt is,
vannak-e közös jellemzőik azon iskoláknak, ahonnan nagy arányban tanulnak tovább sikeresen egyik vagy másik típusú középfokú intézményben, illetve azoknak,
ahol nagymértékű a tanulási kudarc, a lemorzsolódás a 6–8., valamint a 8–10. évfolyamok között. Elemzésünkhöz a kompetenciamérés egyéni szinten összekapcsolt
paneladatbázisait (2009. évi 6. évfolyamos mérés, 2011. évi és 2012. évi 8. évfolyamos
mérés, 2013. évi és 2014. évi 10. évfolyamos mérés) és az általános iskolákra vonatkozó 2011. évi telephelyi adatokat használjuk. A tanulói szintű adatelemzéshez tehát
kiindulópontként a 2009. évi mérésben résztvevőket választottuk, vagyis az akkor 6.
évfolyamra járók tanulási útjait követjük a 10. évfolyamig, a telephelyi adatok közül
pedig azért éppen a 2011. évit vesszük számba, mert az alap- és a középfok közötti
átmenet intézményi szintű jellemzőire kívántunk fókuszálni.

A tanulói életutak jellegzetességei
Elemzésünk első részében a tanulók továbbhaladását vizsgáljuk, egyrészt a lemaradásokat (bukást és lemorzsolódást), másrészt a képzési szintek közötti váltások jellegzetességeit.
A 6. évfolyamosok kompetenciamérési adatbázisában 2009-ben 100 620 tanuló
szerepel, 3,8%-uk nyolc évfolyamos gimnáziumba jár. A nemek szerinti megoszlás a
teljes populációban valamivel több fiút mutat (51,7%), ugyanakkor a lányok kissé felülreprezentáltak a gimnáziumokban (53,9%). A fővárosban az országos átlag duplája
a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben részesülők aránya (7,5%), amely oktatási
forma csaknem kivétel nélkül kizárólag városokban érhető el. A szerkezetváltó középiskolák ezen típusában tanulók jobb képességeit mutatja, hogy az adminisztratív
adatforrásból származó matematikajegyek félévi átlaga csaknem egy egész osztályzattal jobb (4,34), mint az általános iskolákba járóké (3,44), s ez utóbbi iskolatípus
diákjai eredményeiben értelemszerűen a szórás is sokkal magasabb. Ugyanez az előző
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félév átlageredményei kapcsán általában is elmondható. Mindez jól jelzi, hogy a nyolc
évfolyamos gimnáziumok tanulói igen szelektált, képességek szerint pedig viszonylag
homogén csoportot alkotnak. Ez látható a matematika és a szövegértés kompetenciamérési eredmények eltéréseiben is (lásd 1. táblázat).
1. táblázat: A 6. évfolyamos kompetenciamérési eredmények átlagértékei (N=94 544*)

Általános iskola
Nyolc évfolyamos
gimnázium
Együtt

Átlagos képességpont
(matematika)
1 477

Szórás
203

Átlagos képességpont
(szövegértés)
1 481

Szórás
203

1 645

182

1 667

167

1 484

205

1 489

205

Forrás: OKM, 2009
Azok körében, akiknek az eredménye beszámított az országos átlagba.

*

A tanulói háttérkérdőívek kitöltési hiányosságai (75-80%-uk értékelhető) miatt,
nem teljes körűek a családi háttér és a megelőző iskolai tanulmányok eltéréseit mutató adatok. Az azonban így is kirajzolódik, hogy a nyolc évfolyamos gimnáziumokban
felülreprezentáltak a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei, a kedvezőbb
anyagi háttérrel rendelkezők (mindössze egytizedük kapott gyermekvédelmi támogatást – az átlag 29%; 5%-uk részesült ingyenes étkezésben – az átlag 18%). Mindezeknek megfelelően tanulási aspirációjuk is az átlagosnál jóval magasabb: kilenctizedük
diplomát szeretne, míg az általános iskolába járóknak mindössze átlagosan 51%-a, s
míg összességében a 6. évfolyamra járók 6%-a számolt be arról, hogy eddigi tanulmányai során ismételt évet, addig a nyolc évfolyamos képzésbe járóknak csupán az 1%-a.

Tanulói előrehaladás 6. és 8. évfolyam között
Górcső alá vettük a 2009-ben hatodikosok két évvel későbbi továbbhaladását és eredményeit. Elméletileg ekkor a vizsgált tanulók már a 8. évfolyamra járnak, a valóságban
azonban 6 631 olyan diákra bukkantunk, akik nem szerepelnek a 2011. évi kompetenciamérés adatbázisában. Ők túlnyomórészt általános iskolákba jártak 6. évfolyamos
korukban, mindössze 70 olyan tanuló volt, aki korábban nyolc évfolyamos gimnáziumban tanult. A 2011-es adatbázisban fel nem lelhető tanulók egy részét, 40%-át
a következő két év adatai között sikerült megtalálnunk, ők tehát – ha kis késéssel is
– nappali tagozaton folytatták tanulmányaikat. Azok, akik egyáltalán nem találhatóak a későbbi két év mérési adatai között, több ok miatt hiányozhatnak. Egy kisebb
részük egészségügyi okok vagy haláleset miatt, másik csoportjuk pedig külföldre távozás miatt. Vannak azonban olyan diákok, akik minden bizonnyal lemorzsolódtak.
33

Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség
A kompetenciamérés adatbázisából nem láthatóak a kimaradás okai, csupán az vizsgálható, vannak-e olyan háttérváltozók, amelyek a végleges iskolelhagyásra utalnak.
A diákok egy részénél minden bizonnyal tanulási akadályozottságuknak tudható be
a tanulmányok abbahagyása: a kimaradók 50%-a abba a csoportba tartozott, akiknek
az eredményei nem is számítottak bele a kompetenciamérés országos átlagába.3 Ha
elemzésünkből kihagyjuk a tanulást kifejezetten akadályozó, súlyosabb érzékszervi,
mentális, viselkedésbeli, érzelmi hátrányokkal rendelkezőket, a hatodikosok adatbázisában fellelhető gyerekekből 4 csoportot képezhetünk.
• Akik késedelem nélkül folytatták tanulmányaikat,
• akik bár 2011-ben folytatták tanulmányaikat, de a 8. évfolyamot kétszer járták,
• akik vagy 6.-ban, vagy 7.-ben ismételtek évet, tehát a 2012. évi adatbázisban fellelhetők, és
• akik nem szerepelnek sem a 2011., sem a 2012. évi kompetenciamérés adatfájljában.
Mind a késve továbblépők, mind a vizsgált két év adatbázisaiban egyáltalán nem szereplők között jóval magasabb a fiúk aránya, s az is egyértelmű, hogy a késedelem egyik
fontos jelzőszáma a korosztályukénál magasabb életkor. A kimaradók 58%-a 1995-ben
vagy azt megelőzően született, tehát 2012-ben már legalább 16 éves volt. Miután az
általános iskolai képzési formákban ők már mindenképpen túlkorosnak számítanak,
ezért az ő kimaradásuk vagy nem nappali képzési formákba való átterelődésük erősen
valószínűsíthető. A 2012-ben 16–18 évesek kimaradása persze nem előzmény nélküli,
a korábbi évek bukásai és a 6. osztályos kompetenciamérés eredményei ezt már előrejelzik, érdekes módon azonban már az óvodázás hiányai is. Mindez egyébként – az
életkori sajátosságokat leszámítva – a 6–8. osztály közötti évismétlőkre is igaz, ők is
rendre alacsonyabban teljesítettek a kompetenciamérésen, s az átlagosnál magasabb
az aránya közöttük azoknak is, akik a 6. évfolyamot megelőzően is már évet ismételtek. Családi hátterüket tekintve különösen veszélyeztetettek az évismétlést illetően a
halmozottan hátrányos helyzetűek, s azok, akiknél a szülők iskolai végzettsége legfeljebb szakmunkásképző/szakiskola, de az egyéni hátrányok mellett területi hátrányok4
is kirajzolódnak (lásd 2. táblázat).

3

Megfelelő szakértői vélemény birtokában mentesülnek a teszt megírása alól az olyan mértékű (testi, érzékszervi, beszéd-, értelmi) fogyatékos tanulók, akiket fogyatékosságuk megakadályoz a teszt
kitöltésében, továbbá nem számít bele az országos eredménybe az egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb.) eredménye.

4

A területi hátrányt az általános iskola kistérségének helyzetével mértük. A kistérségek fejlettség szerinti kategóriába rendezéséhez a 311/2007. (XI. 17.) számú Korm. rendeletet vettük alapul.
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2. táblázat: Továbbhaladás a 6. évfolyamról a 8. évfolyamra* (% és N)

A tanulók jellemzői
lány
fiú
1994 vagy előtte
1995
Születési év
1996
1997–1998
2. szint vagy az alatti
Matematika
képességszint 6. 3–4. szint
évfolyamon2
5–7. szint
2. szint vagy az alatti
Szövegértés
3–4. szint
2
képességszint
5–7. szint
A tanuló hátnem HHH
rányos helyzeHHH
tű-e?
nincs adat
legfeljebb 2 évig
Hány évig járt
óvodába1
3 évig
4 évig
Ismételt-e évet nem ismételt évet
1–6. évfolyalegalább egyszer
mon?1
nincs adat
nincs adat
legfeljebb 8 osztály
Az apa iskolai
szakmunkásképző
1
végzettsége
érettségi
felsőfokú végzettség
nincs adat
legfeljebb 8 osztály
Az anya iskolai
szakmunkásképző
végzettsége1
érettségi
felsőfokú végzettség
általános iskola
Az iskola típusa 8 évfolyamos gimnázium
nem
Az iskola hátráLHH47 kistérségben
nyos helyzetű
van
térségben
egyéb HH kistérségvan-e?
ben van
község
Az iskola telepü- város
lésének típusa megyeszékhely
Budapest
Összesen (N)
A tanuló neme

2011-ben
8.-os volt

2011-ben és
2012-ben is
8.-os volt

2012-ben
volt 8.-os

50,3
49,7
1,2
6,3
71,3
21,2
40,1
45,7
14,2
23,6
49,7
26,7
90,7

47,0
53,0
4,3
17,8
62,7
15,2
71,6
26,1
2,3
54,3
41,1
4,6
74,9

35,4
64,6
4,7
23,7
57,6
14,0
79,6
18,8
1,6
68,0
28,6
3,4
72,4

2011-ben és
2012-ben sem
szerepel az
adatbázisban
36,2
63,8
30,4
28,0
33,8
7,8
75,4
21,8
2,8
65,0
28,0
7,0
66,9

Együtt
49,6
50,4
1,9
7,2
70,2
20,7
41,9
44,5
13,6
25,6
48,8
25,6
89,7

9,3

25,1

27,6

33,1

10,3

12,6
8,5
37,2
41,7
83,0
4,5
12,5
16,7
11,8
36,8
19,5
15,2
14,7
15,1
24,2
27,4
18,6
95,7

18,8
11,2
37,8
32,2
66,5
14,5
19,0
24,1
27,2
36,0
8,6
4,1
21,3
36,3
25,6
10,2
6,6
93,9

21,7
15,1
32,7
30,5
57,8
20,2
22,0
29,5
29,6
30,0
6,5
4,4
25,6
38,3
22,1
9,5
4,5
98,3

27,6
18,1
29,8
24,5
34,5
37,6
27,9
33,6
30,1
24,4
6,0
5,9
30,2
39,1
16,3
7,3
7,1
98,6

13,2
8,8
37,0
41,0
81,3
5,6
13,1
17,4
12,6
36,4
18,9
14,7
15,4
16,2
23,9
26,5
18,0
95,8

4,3

6,1

1,7

1,4

4,2

65,8

61,7

64,5

62,2

65,7

17,0

21,2

19,5

20,9

17,2

17,2

17,1

16,0

16,9

17,1

28,8
38,5
18,7
14,0
85 094

32,5
33,5
18,0
16,0
394

33,4
34,4
16,9
15,3
1 798

29,9
37,5
18,1
14,5
2 146

29,0
38,3
18,6
14,1
89 432

A táblázat adatai csak azokra vonatkoznak, akiknek az eredményei beszámítottak a 2009. évi mérés
országos eredményeibe.
1
A 2009. évi 6. évfolyamos tanulói háttérkérdőív alapján.
2
	 A képességszintek kategorizálásakor figyelembe vettük, hogy szakértők szerint a 6. évfolyamon a 3.
képességszint, a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. képességszint tekinthető a sikeres továbbhaladáshoz szükséges minimális szintnek. https://www.fazekas.hu/meres-ertekeles/index.xml/skalavaltozas.pdf
* 	
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3. táblázat: A 6. és 8. évfolyam közötti évismétlést valószínűsítő tényezők (a bináris logisztikus regressziós modell esélyhányadosai)

A tanuló neme
Életkor (ref.: 1997-ben vagy később született)***
Matematika eredménye (ref.: 3-as szint felett)***
Szövegértés eredménye (ref.: 3-as szint felett)***

Az anya iskolai végzettsége (ref.: felsőfokú)***

A tanuló halmozottan hátrányos helyzetű-e
A tanuló hány évig járt óvodába (ref.: 4 évig vagy
hosszabban)*
A tanuló ismételt-e évet korábban (ref.: nem ismételt)***
Az iskola hátrányos helyzetű térségben van-e (ref.:
nem)***
Az iskola településtípusa (ref.: község)***

fiú (ref.: lány)
1996-ban született
1995-ben született
1994-ben vagy előtte született
legfeljebb 2. szint
3. szint
legfeljebb 2. szint
3. szint
nincs adat

Exp(B)
1,503***
1,063
1,603***
1,172
2,584***
1,508***
4,224***
2,056 ***
2,653***

legfeljebb 8 általános

3,059 ***

szakmunkásképző

1,929 ***

érettségi
igen (ref.: nem)
nincs adat
legfeljebb 2 évig
3 évig
legalább egyszer évet ismételt
nincs adat
HH kistérségben van
LHH47 kistérségben van
város
megyeszékhely
Budapest

Konstans

1,013
1,403***
1,040
1,232**
1,112
1,639 ***
1,199
0,765***
0,685***
1,085
1,481***
1,985***
0,001***

–2 Log likelihood: 17307,084; Nagelkerke R²: 0,165
A szignifikanciaszint jelölése: *<0,05, **<0,01, ***<0,001

A különböző háttértényezők természetesen együtt fejtik ki hatásukat, és nyilvánvalóan a kompetenciamérés adatain túlmenően további tényezők is erős befolyást
gyakorolnak, de ez utóbbiak vizsgálatára jelen adatbázis alapján nincs módunk. Amenynyiben egy logisztikus regressziós elemzéssel (lásd 3. táblázat) az évismétlés valószínűségét nézzük ahhoz képest, ha valaki töretlenül halad előre 6. és 8. évfolyam
között5, azt találjuk, hogy az egyéni jellemzők közül a megelőző tanulmányokban
elért eredmények és kudarcok igen erőteljesen hatnak. A kifejezetten alulteljesítők,
illetve a 6. évfolyamot megelőzően évet ismétlők körében jóval nagyobb valószínűséggel
ismétel évet valaki a 6. és a 8. évfolyam között (is). Emellett a szülők, ezen belül első5

Azokat, akik nem szerepelnek sem a 2011. évi, sem a 2012. évi 8. évfolyamos mérési adatbázisban,
kihagytuk az elemzésből, így a logisztikus regressziós elemzés 87 286 tanulóra vonatkozik.
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sorban az anya iskolai végzettsége, továbbá az egyéni szociális hátrányok is számítanak. Ugyanakkor az, hogy valaki hátrányos helyzetű kistérségben jár iskolába mindezek mellett nem növeli az évismétlési esélyeket, de az iskola településtípusa, ami – általános iskoláról lévén szó – a legtöbb esetben megegyezik a tanuló lakóhelyével, igen:
a nagyobb városok tanulói hasonló egyéb paraméterek esetén veszélyeztetettebbek.
A 8. évfolyamon már három programtípus tanulói jelennek meg: az általános iskolák és a nyolc évfolyamos gimnáziumok diákjai mellett a hat évfolyamos gimnáziumokba járók is. Amint azt a nyolc évfolyamos gimnáziumok kapcsán korábban
említettük, úgy a hat évfolyamos gimnáziumba átlépők esetében is erősen homogén
tanulói összetételt tapasztalhatunk. Bár közöttük is valamivel több a lány, de túlsúlyuk kevésbé jellemző, mint a nyolc évfolyamos gimnáziumokban. Csak elvétve akad
közöttük az általános iskola alsó vagy felső tagozatában évet ismétlő diák, így értelemszerűen itt is alig (2%) találunk 1995-ben vagy azt megelőzően született tanulót,
holott az adatbázisban szereplő nyolcadikosok egytizede már legalább 15 éves. Miután
képesség szerinti szelekció alapján jutnak be a tanulók hat évfolyamos gimnáziumokba – nem meglepő módon – sokkal jobb eredményekkel jellemezhetők (akár a félévi
és év végi osztályzatokat, akár a kompetenciamérési pontszámokat tekintjük). Családi
hátterük kedvezőbb voltát mutatja, hogy igen alacsony arányban vannak közöttük
a halmozottan hátrányos helyzetűek. Döntően városi iskolából érkeznek, községiből
mindössze 14%-uk (míg az általános iskolákban maradó nyolcadikosok 31%-a járt
hatodikban községi általános iskolába), s az átlagosnál magasabb (16,4%) közöttük az
egyházi fenntartású alapfokú iskolákból érkezők aránya.

Tanulói előrehaladás 8. és 10. évfolyam között
A tanulók további előre haladását vizsgálva a 8. és a 10. évfolyam között már jóval
magasabb létszámeltéréseket találtunk az adatbázisok összekapcsolásakor. A 2009ben 6.-ba, 2011-ben pedig 8.-ba járók6 79%-a (a lányok 81%-a, a fiúk 77%-a) 2013-ban
a 10. évfolyamon tanul, 4% azoknak az aránya, akik 2011-ben és 2012-ben is szerepelnek a 10. évfolyamos felmérésben, és 7% azoké, akik csak 2014-ben találhatók meg a
regisztrált tanulók között. Összességében egytizednyien vannak, akik 2011-ben nyolcadikosok voltak, de sem 2013-ban, sem 2014-ben nem jelennek meg a felmérésre regisztráltak körében. Ha a tanulói életutakat ötéves időtávban vizsgáljuk, azt találjuk,
hogy a 2009-ben 6. évfolyamra járók 77%-a jutott el a hazai iskolarendszerben a 10.
6

A további vizsgálódásban tehát a 2011-ben 8. évfolyamosoknak egy viszonylag kedvezőbb összetételű szegmensét néztük tovább, azokat, akik 2009 és 2011 között nem ismételtek évet. Minderre
azért kényszerültünk, mert csak 2014-ig állnak rendelkezésre a mérési eredmények, így – figyelembe
véve a 8. évfolyam utáni nagyarányú évismétléseket – a teljesebb tanulói útvonal vizsgálatára a 2012ben 8. évfolyamra járók esetében már nem lett volna lehetőségünk.
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évfolyamig késedelem nélkül, ők azok, akik nem ismételtek évet, nem morzsolódtak
le vagy léptek ki más ok miatt az oktatási rendszerből. Az arány magasabb a lányok
(80,3%), mint a fiúk (74,7%) körében, ami azt jelenti, hogy a fiúk sokkal veszélyeztetettebbek mind az évismétlés, mind a korai iskolaelhagyás szempontjából. A vizsgált
tanulói útvonal teljes hosszát tekintve – amint azt láthattuk – az általános iskola 6–7.
évfolyamán kisebb a leszakadás, a tanulók 93,4%-a (a lányok 95,2%-a, a fiúk 91,8%-a)
késedelem nélkül tud továbbhaladni, a középiskola első két évében azonban már jóval
nagyobb a kimaradók vagy késlekedők aránya (lásd 4. táblázat).
4. táblázat: Tanulói továbbhaladás a 6. és 10. évfolyam között
A tanuló
Szerepel két évfolyammal később
Összesen

lány
fiú

2009-ben 6.
évfolyamos

2011-ben 8.
évfolyamos

2013-ban 10.
évfolyamos

48 587
52 033
100 620

46 240
47 749
93 989

39 003
38 864
77 867

2013-ban vagy
2014-ben
10. évfolyamos
41 991
42 088
84 079

Forrás: Országos kompetenciamérési adatbázisok, 2009–2014

Mindezt az iskolai szinten gyűjtött adminisztratív adatok (KIRSTAT) is mutatják
(lásd 5. táblázat). Érdemes megfigyelni, hogy a középfok első évében a legmagasabb
az évismétlések aránya, átlagosan 10%. A bukás és az évismétlés nemcsak a már korábban bemutatott adatokból következően, hanem más kutatások szerint is a további
iskolai kudarcok, a lógások és mindezek következtében nem ritkán a végleges lemorzsolódás előszobája (Bodacz-Nagy, 2011; Szemerszki, 2015). Éppen ezért nem véletlen,
hogy az iskolai lemorzsolódás megakadályozását célzó jelzőrendszerek is kiemelt indikátorként kezelik a tanulmányi teljesítmény romlását, a hiányzást és az évismétlést.
A CROCOOS-projekt keretében a közelmúltban végzett felmérés a hat legjellemzőbb
korai figyelmeztető jel egyikeként jelöli meg az évismétlést.7
Az országos intézményi adatokat megvizsgálva az évismétlés leggyakrabban a
szakiskolákban fordul elő, azon belül is a 9. évfolyamon: a 2012/13-as tanévben minden ötödik diák ismételt évet (lásd 5. táblázat).
Az Országos kompetenciamérés adatai is azt mutatják, amennyiben a 10. évfolyamos méréskor regisztrált képzéstípust vesszük alapul, leggyakrabban a szakiskolások
ismételtek évet, hiszen ők vagy csak a 2014. évi adatfelvételben szerepeltek, vagy a
2013. és a 2014. éviben egyaránt. A speciális szakiskolások és a szakközépiskolások
7

A figyelmeztető jelek közé tartoznak: 1. hiányzás, 2. romló teljesítmény, 3. évismétlés, 4. unalom
az iskolában, 5. kiközösítés vagy kiközösítettség, 6. drasztikus viselkedésváltozás (Juhász–Szegedi,
2016).
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körében kisebb az évet ismétlők aránya, míg a gimnazisták esetében a legalacsonyabb.
Mindezen mutatók csak azokra érvényesek, akik végül bennmaradtak a rendszerben,
azaz azonosítójuk megtalálható a 2013. vagy 2014. évi kompetenciamérési adatbázisban (lásd 6. táblázat).
5. táblázat: Az évismétlők aránya képzéstípusok és évfolyam szerint, 2012/13 (%)
Szakközépiskola
9,5
6,8
4,5
1,9
0,7
4,4

Gimnázium
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
13–15. évfolyam
Átlagosan

2,4
1,7
1,2
0,5
0,8
1,3

Speciális
szakiskola
8,3
7,0
5,9
5,6
5,0
6,7

Szakiskola
20,4
7,8
7,1
2,5
0,7
10,6

Forrás: KIRSTAT, Híves Tamás adatlekérése alapján saját számítások

6. táblázat: A 2011-ben 8. évfolyamon tanulók* előrehaladása a 10. évfolyamig a középfokú
képzés típusa szerint (%, N=93 989)
Mikor szerepelt-e a 10.
évfolyam mérésében?
Csak 2013-ban
2013-ban és 2014-ben is
Csak 2014-ben
Nem szerepelt 2013-ban és
2014-ben sem
Összesen

Átlagosan
79,2
3,7
6,6

8
6
4
évfolyamos gimnázium
98,1
98,3
94,1
0,9
0,9
2,6
1,0
0,8
3,3

Szakközépiskola

Szakiskola

86,6
5,3
8,1

77,5
5,9
16,6

10,5

–

–

–

–

–

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Forrás: Országos kompetenciamérési adatbázisok, 2011–2014
*
Amint azt jeleztük, a 2011-ben 8. évfolyamosok közül csak azok szerepelnek adataink között, akik
2009-ben 6. évfolyamra jártak.

Kik azok, akik kimaradtak az összekapcsolt adatbázisból, milyen iskolatípusokban
tanultak a 8. évfolyamon, s milyen egyéni jellemzőik voltak? A fiúk esetében ezúttal
is – amint a korábbi átmenetek adatainál már bemutattuk – nagyobb a kimaradás
esélye, továbbá jelentős tényező a 16 év feletti életkor: a 2013. vagy 2014. évi adatbázisban nem szereplő, de 2011-ben még 8. évfolyamra járók 89%-a legalább 17 éves volt
2013-ban, azaz legkésőbb 1996-ban, illetve mintegy egyharmadnyian 1995-ben vagy
azt megelőzően születtek. Az egytizednyi fiatalabb életkorúak esetében az adatbázisból való kimaradás okai között inkább a külföldi tartózkodás, betegség stb. valószínűsíthető. A többiek esetében viszont megalapozottnak tűnik az a feltételezés, hogy
nagy hányaduk az oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül hagyja el, s így jut
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el a munkaerőpiacra, vagy kevésbé rossz esetben, nem nappali rendszerű képzésben
folytatja tanulmányait. Munkaerő-piaci elhelyezkedésük ugyanakkor nem lesz könynyű, már csak azért sem, mert mind a 8. évfolyamos szövegértési kompetenciamérési
teljesítményeiket, mind a matematikai készségüket tekintve az átlagosnál jóval gyengébb – a 6. évfolyamosok átlaga alatti – eredményeket tudhatnak magukénak: a 8.
évfolyamon a jó munkaerő-piaci elhelyezkedéshez minimálisnak tekintett negyedik
képességszintet matematikából 77%-uk, míg szövegértésből 68%-uk nem érte el.
7. táblázat: A 8. és 10. évfolyam közötti kimaradást valószínűsítő tényezők (a logisztikus
regressziós modellek esélyhányadosai)
Egyéni
tényezők
A kérdezett neme
Életkor (ref.: 1997-ben vagy később született)***

Az anya iskolai végzettsége (ref.:
felsőfokú)***
A tanuló halmozottan hátrányos
helyzetű-e
A tanuló hány évig járt óvodába
(ref.: 4 évig vagy hosszabban)***
Matematikai képességszint 8.
évfolyamon (ref.: legalább 4-es)***
Szövegértés képességszint 8.
évfolyamon (ref.: legalább 4-es)***
Az iskola típusa (ref.: 6 évfolyamos gimnázium)***
Az iskola településtípusa (ref.:
Budapest)***
Az általános iskola mérete (ref.:
nagy tanulólétszámú iskola)***

Együtt
Exp(B)
1,177***
1,368***
2,896***

fiú (ref.: lány)
1996-ban született
1995-ben született
1994-ben vagy előtte született
nincs adat
legfeljebb 8 általános
szakmunkásképző
érettségi

7,814***

7,437***

2,277***
3,515***
2,274***
1,439***

2,077***
3,095***
2,027***
1,330***

igen (ref.: nem)

2,394***

2,284***

nincs adat
legfeljebb 2 évig
3 évig
nem számolták
4. alatti
nem számolták
4. alatti
általános iskola
8 évfolyamos gimnázium
község
város
megyeszékhely
kis létszámú iskola
közepes létszámú iskola

1,307**
1,387**
1,185***
2,622**
1,962***
2,420*
2,105***

1,301*
1,385***
1,176***
2,458*
1,934***
2,522*
2,048***
2,720***
1,129
0,859***
0,802***
0,813***
1,408***
1,227***
0,003***
48259,146
0,299

Konstans
–2 Log likelihood
Nagelkerke R²:

A szignifikanciaszint jelölése: *<0,05, **<0,01, ***<0,001
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Exp(B)
1,190***
1,355***
2,972***

Általános iskolához kötődő
tényezők
Exp(B)

0,007***
48590,174
0,293

6,873***
1,155
1,342***
1,132**
0,837***
2,001***
1,579***
0,013***
60884,692
0,052
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A tanulói háttérkérdőív adatai nem állnak teljes körűen rendelkezésre, de – amint
azt már a 6–8. évfolyam közötti évismétlések kapcsán is láthattuk – ezúttal is jóval
nagyobb eséllyel találjuk a kimaradók között azokat, akik halmozottan hátrányos
helyzetűek, akiknek a szülei alacsonyan iskolázottak, valamint a megelőző iskolai kudarcok is jelentős szerepet játszanak abban, ha valaki nem lép át az általános iskola
után a középfokra, vagy nem jut el a 10. évfolyamig. Az elsőtől hatodikig tartó tanulmányi időszakban valamely ponton évet ismétlők körében 40% azoknak az aránya,
akiket nem találtunk a 8. évfolyam utáni adatok között, míg a nem évismétlők körében a megfelelő mutató 7%. Mindez a korai jelzések figyelembevételének fontosságára
hívja fel a figyelmet.
A kimaradás valószínűségét előrejelző logisztikus regressziós modellek alapján az
egyéni hátrányokon kívül más tényezők szerepe is megmutatkozik (lásd 7. táblázat).
Az alapfokú képzés utáni kimaradás esetében ugyan a magas életkor, a szülői iskolázottság hiánya és a hátrányos helyzet önmagában is igen erős veszélyeztető tényezők,
ám ezen felül befolyása van annak is, ha valaki kisebb tanulólétszámú iskolába járt,
illetve ha általános iskolai képzésbe járt nyolcadikosként, nem pedig gimnáziumiba.

Alulteljesítő iskolák és a mögöttes tényezők
Az előzőekben a tanulói továbbhaladásra ható tényezőket vizsgáltuk, s közöttük
ugyan figyelembe vettünk iskolai tényezőket, de inkább csak a földrajzi elhelyezkedésre, az intézményméretre vonatkozókat. A továbbiakban megnézzük az általános
iskolák különböző csoportjait aszerint, hogy tanulóik hová jutnak el két vagy három
évvel később: egyrészt a volt diákjaik bent vannak-e még a közoktatás rendszerében,
másrészt milyen iskolatípusban tudtak továbbtanulni. Áttekintjük azt is, hogy mindez összefüggésbe hozható-e például az intézményre jellemző tanulói összetétellel vagy
az iskola szakmai munkáját támogató erőforrások meglétével. Ehhez a 2011. évi általános iskolai telephelyi összesítő adatokat vesszük alapul8, valamint az adott iskolába
járt tanulók 10. évfolyamos (2013. és 2014. évi) továbbhaladási mutatóit vizsgáljuk.9
Háttérváltozóként a telephely földrajzi helyzetét (településtípus, régió, hátrányos helyzetű kistérség), tanulói összetételét (a diákok társadalmi összetétele, gyermekvédelmi
támogatásban részesülők, illetve roma tanulók aránya10), a 8.-ban elért kompetencia8

A hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi telephelyeket kihagytuk az elemzésből, mert ott tömeges átmenettel nem számolhatunk.

9

Ehhez a 2011. évi tanulói adatokhoz hozzákapcsoltuk egyéni szinten a 2013. és a 2014. évi adatokat,
majd ezt követően aggregáltuk azokat telephelyi szinten.

10

A telephelyi háttérkérdőívben található intézményvezetői becslés szerint.
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mérési eredményeket (a telephely átlageredményének negyedei, a 4-es képességszint
alatt teljesítők aránya), továbbá az intézményi és pedagógusellátottság néhány mutatóját (pedagógushiány, szakos hiány11, infrastrukturális ellátottság, speciális oktatási
formák) használjuk.
Az általános iskolai telephelyek 8. évfolyamos tanulói mérési eredményei alapján az
iskolákat négy fő típusba soroltuk:12
• eredményesnek tekintettük azokat, ahol mind a szövegértés, mind a matematika
területén jól teljesítettek a diákok, legfeljebb 30%-uk nem érte el a minimálisnak
tekintett 4-es képességszintet (arányuk a telephelyek 16%-át teszi ki);
• jó eredményt elérőnek tekintettük azokat a telephelyeket, ahol a tanulók legfeljebb
50%-a volt alulteljesítő a két mérési terület bármelyikén (31%);
• a kevésbé jó eredményűek közé kerültek azok, ahol mindkét képességterületen
legalább 50% volt az alulteljesítők aránya (45%);
• a negyedik csoportba végül azok kerültek, ahol mind a matematikai, mind a szövegértési eredmények nagyon kedvezőtlenek, a tanulók legalább 70%-a egyik területen sem érte el a minimálisnak tekintett 4-es szintet (8%).
Az alulteljesítő telephelyek (negyedik csoport) minden vizsgált szempont szerint
a legrosszabb helyzetben lévők között vannak. Csaknem kétharmaduk községekben
található, és sokszor az ország hátrányos helyzetű régióiban, kistérségeiben. Tanulólétszámukat tekintve jellegzetesen kisebb iskolák, amelyek komoly létszámgondokkal
küzdenek a szakos ellátottság terén: minden második telephelyen előfordul, hogy nem
szakos tanár oktat valamilyen tantárgyat, 15%-ukban pedig pedagógusvégzettséggel
nem rendelkező is tanít. Ezek az iskolák a komoly szociális hátrányokkal rendelkező
diákokat igen nagy mértékben fogadó intézmények közé tartoznak, amit nemcsak a
gyerekek társadalmi összetétele mutat általában, hanem a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő és a roma tanulók magas aránya is (lásd 8. táblázat).
Mindezeket figyelembe véve nem meglepő, hogy az alacsonyabb eredményességgel
jellemezhető telephelyek motivációs és fegyelem indexe az átlagosnál sokkal alacsonyabb, s a pedagógiai munkát az is nehezíti, hogy kedvezőtlenebb a tanulási nehézségekkel küzdők indexe is (lásd 9. táblázat). Ezen hátrányokat a legtöbb esetben a szülői
támogatás sem tudja mérsékelni, hiszen az érintett telephelyeken jóval alacsonyabb az
iskolával aktív kapcsolatot ápoló szülők aránya.

11

Ugyancsak a telephelyi háttérkérdőívek jelzései alapján.

12

A kisebb iskolák létszámából eredő torzító hatások, esetlegességek kiszűrése érdekében, a 10-nél kevesebb nyolcadik évfolyamos tanulót oktató telephelyeket kihagytuk a vizsgálódásból, így az eredeti
2 649 általános iskolai telephely helyett, 2 496-ot vizsgáltunk.
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8. táblázat: A kompetenciamérési eredmények alapján képzett általános iskolai telephelycsoportok jellemzői, 8. évfolyam, 2011
Alacsony
eredmény
Az iskola milyen kistérségben van?
Nem hátrányos helyzetű kistérségben
33,8
Hátrányos helyzetű kistérségben
21,3
LHH47 helyzetű kistérségben van
44,9
Az iskola milyen településen van?
Község
65,2
Város
20,6
Megyeszékhely
8,1
Budapest
6,1
A telephely régiója
Budapest
6,1
Közép-Magyarország
4,0
Közép-Dunántúl
5,1
Nyugat-Dunántúl
4,0
Dél-Dunántúl
12,1
Észak-Magyarország
32,3
Észak-Alföld
28,8
Dél-Alföld
7,6
Az iskola tanulólétszáma alapján
Kis létszámú
50,0
Közepes létszámú
41,9
Nagy létszámú
8,1
Tanít-e az iskolában pedagógusvégzettséggel nem rendelkező?
Nem
85,5
Igen
14,5
Tanít-e az iskolában szakos végzettséggel nem rendelkező?
Nem
52,1
Igen
47,9
Van-e pedagógushiány valamilyen szakterületen?
Nincs hiány
33,3
1 területen van hiány
25,8
2 területen van hiány
20,7
3 vagy több területen van hiány
17,2
Nincs válasz
3,0
Az iskola tanulóinak társadalmi összetétele:
Alsó negyed
69,2
2. negyed
13,1
3. negyed
5,6
Felső negyed
2,5
Nincs adat
9,6
Az iskolával aktív kapcsolatot ápoló szülők aránya
Legfeljebb 10%
30,8
11–30%
47,5
30% felett
17,7
Nincs válasz
4,0

Kevésbé jó
eredmény

Inkább jó
eredmény

Jó eredmény

52,2
23,6
24,2

73,6
15,6
10,8

76,5
13,0
10,5

52,6
32,1
9,6
5,7

39,0
31,3
15,7
14,0

29,1
21,0
24,2
25,7

5,7
9,4
12,9
8,0
12,9
16,5
19,3
15,3

14,0
12,6
13,3
14,7
8,0
12,7
11,7
13,0

25,7
11,0
8,3
13,9
9,3
10,3
13,9
7,6

34,5
36,1
29,4

22,7
31,4
45,9

19,6
29,3
51,1

91,9
8,1

94,7
5,3

96,8
3,2

63,4
36,6

75,8
24,2

81,0
19,0

43,1
24,6
18,0
12,4
1,9

58,8
20,8
12,2
7,7
0,5

63,6
20,0
11,0
4,4
1,0

27,1
30,9
20,6
12,9
8,5

10,3
18,5
30,9
30,8
9,5

7,3
12,7
23,0
46,5
10,5

24,4
48,3
23,1
4,2

21,5
45,9
28,4
4,2

16,9
43,3
35,9
3,9
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Alacsony
Kevésbé jó
eredmény
eredmény
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók aránya:
Legfeljebb 10%
3,0
6,0
11–30%
7,1
21,6
31–60%
18,2
40,0
60% felett
66,6
27,9
Nincs adat
5,1
4,5
A roma tanulók aránya a telephelyen (intézményvezetői becslés)
Nincs roma tanuló
7,1
17,5
Legfeljebb 10%
7,6
29,9
11–30%
11,6
24,0
30% felett
64,6
23,7
Nincs válasz
9,1
4,9
Összesen (N)
198
1 112

Inkább jó
eredmény

Jó eredmény

14,3
43,6
27,9
10,2
4,0

31,1
35,2
21,7
8,3
3,7

22,2
45,4
18,4
9,4
4,6
777

31,8
45,7
11,7
5,9
4,9
409

Forrás: Országos kompetenciamérés telephelyi adatbázis, 2011

9. táblázat: A kompetenciamérési eredmények alapján képzett általános iskolai telephelycsoportok további jellemzői, 8. évfolyam, 2011

A matematika képességpontok átlaga, 8.
évfolyam
A szövegértés képességpontok átlaga, 8.
évfolyam
A telephely fegyelem indexe (–5 és +6
között)
A telephely motivációs indexe (–5 és +5
között)
A telephely tanulási nehézségekkel küzdők
indexe
Az adott iskolából továbbtanulók átlagos
képességpontja matematikából 10. évfolyam
Az adott iskolából továbbtanulók átlagos
képességpontja szövegértésből 10. évfolyam

Alacsony
eredmény

Kevésbé jó
eredmény

Inkább jó
eredmény

Jó eredmény

1 349

1 511

1 618

1 718

1 318

1 497

1 586

1 660

–0,27

0,79

1,47

2,32

–2,56

–0,81

0,29

1,45

–1,43

0,06

0,51

0,84

1 458

1 580

1 650

1 685

1 425

1 560

1 627

1 658

Forrás: Országos kompetenciamérés telephelyi adatbázis és a tanulók 10. évfolyamos mérési eredményei

Első pillantásra talán meglepő, hogy azoknál az iskoláknál, ahol a 8. évfolyamos
eredmények kevésbé voltak jók, tanulóik 10. évfolyamos mérési eredményei átlagosan
mégis növekedni tudtak. Ez azonban csalóka lehet, mert amennyiben valaki 2013-ban
évet ismételt, akkor a 2014. évi – valamelyest kedvezőbb – mérési eredményét vettük
figyelembe, s ez minden bizonnyal a kevésbé jól teljesítő telephelyek esetében előnyt
jelentett. A másik megfontolás, hogy az alulteljesítő iskoláknál a 8. évfolyamos mérés
egy igen alacsony képességszint-átlagot mutatott, amihez képest látványosabb lehet
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a fejlődés, harmadrészt nem szabad elfeledkezni a lemorzsolódásról sem. A tanulói
szintű elemzésből már kiderült, hogy a 8. és a 10. évfolyam között igen nagy arányban
morzsolódnak le a fiatalok – s amint azt láttuk, inkább a rosszabb eredményt elérők
–, ami a kevésbé eredményes általános iskolák volt tanulóinak két, illetve három évvel
későbbi eredményeit pozitívan érinti.
Ha azt nézzük meg, mennyien maradtak meg az egyes iskolatípusokból középfokon, és ők milyen jellegű képzésekben tanulnak, akkor a 8. évfolyamos mérés szerint
kevésbé eredményesnek mutatkozó telephelyek a tanulóik továbbhaladását tekintve
igen magas lemorzsolódási arányt mutatnak, ami rímel az előző bekezdés záró megállapítására. A legkevésbé eredményes általános iskolák 2011. évi végzős tanulói több
mint egyharmadát már nem találjuk nappali képzésben a 2013. és a 2014. tanévben, s
aki mégis továbbtanul, azoknak a fele is érettségit nem adó képzésben teszi ezt. Megfordítva mindezt, az látszik, minél jobb egy általános iskola, illetve általános iskolai
telephely 8.-os tanulóinak eredménye, annál valószínűbb, hogy a továbbtanulási mutatóit tekintve diákjaik sikeresebbek lesznek, azaz magasabb színvonalú képzésekbe
jutnak be, és ott nagyobb eséllyel bent is tudnak maradni (lásd 10. táblázat). Mindez
pedig ismételten az általános iskolai oktatás, az ott megszerzett tudás és készségek
hosszabb távú hatásaira hívja fel a figyelmet.
A hátrányos helyzetű fiatalokat nagy arányban oktató, gyakran szegregált intézmények tehát sokszoros hátrányokkal küzdenek, nem csupán azért, mert a bemeneti
feltételek számukra jóformán eleve adottak (87,5%-uk jelezte, hogy nem tud válogatni
a hozzájuk jelentkezők közül), hanem azért is, mert pedagógus- és infrastrukturális
ellátottságuk is kedvezőtlenebb az átlagosnál. Ez utóbbit nem annyira az iskolaépület
állapota mutatja, mint inkább a minőségi oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételek hiánya, alacsonyabb színvonala (lásd 11. táblázat). Ilyen például a nyelvi labor,
a könyvtár vagy a tornaterem léte, illetve hiánya, amelyek egy iskola esetében pluszlehetőséget teremtenek a tanórák tekintetében és a délutáni tanuláshoz, a tanórák utáni
szabadidős tevékenységekhez is. Azokban az iskolákban, ahol a szülői iskolázottsági
és a települési hátrányok miatt valószínűsíthetően a tanulók nagy százaléka egyébként
sem jut hozzá színvonalas délutáni programokhoz, vagy nincs lehetősége iskolán kívüli szolgáltatásokat igénybe venni, ott a könyvtár vagy a tornaterem hiánya nagyobb
súllyal esik latba, mint egy olyan iskolában, ahol a szülők nagy többsége magasabb
szintű kulturális és anyagi tőkével rendelkezik, vagy kedvezőbbek a helyi adottságok.
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10. táblázat: A kompetenciamérési eredmények alapján képzett általános iskolai telephelycsoportok 2011-ben 8. évfolyamos diákjainak továbbhaladása (N=2 496)
Az iskola
eredménye a
kompetenciamérésen:
Alacsony
eredmény
Kevésbé jó
eredmény
Inkább jó
eredmény
Jó eredmény
Együtt

A 2011-ben 8. évfolyamra
járók közül:
2013ban
volt
10.-es

2013-ben
2014és 2014ben volt
ben is 10.10.-es
es volt

Nem
található
az adatbázisban

Aki 2013-ban vagy 2014-ben
megtalálható az adatbázisban:
Hat és
Négy
Spenyolc évévfoSzakköSzakciális
folyamos lyamos
zépisiskola szakisgimnázi- gimnázikola
kola
um
um

48,6

9,9

4,4

37,1

0,2

10,3

20,5

30,8

1,0

71,0

7,9

4,1

17,0

0,4

23,3

34,6

24,4

0,2

79,1

6,7

3,9

10,3

0,5

33,0

39,1

17,1

0,1

82,7
73,7

5,8
7,3

3,5
4,0

8,0
15,0

0,6
0,4

43,2
28,5

35,9
35,1

12,2
20,7

0,1
0,2

Forrás: Országos kompetenciamérés telephelyi adatbázis és a tanulók 10. évfolyamos mérési eredményei

11. táblázat: Az adott jellemzőkkel rendelkező telephelyek aránya az egyes eredményességi csoportokban* (N=2 496)
Alacsony ered- Kevésbé jó eredmény
mény
Kitűnő vagy jó állagú épület
Belterületi elhelyezkedés
Van nyelvi labor
Van tornaterem
Van fejlesztőterem
Van könyvtár
Van számítógépterem
Tud válogatni a jelentkezők közül

49,5
80,9
20,2
79,8
71,0
76,2
94,3
12,5

44,9
77,8
28,3
84,7
69,9
83
96
22,3

Inkább jó eredmény

Jó eredmény

45,6
75,3
31,6
89,8
71,3
88,9
97,2
33,7

45,6
65,5
33,4
91,1
66,6
92,8
100,0
44,1

Forrás: Országos kompetenciamérés, 2011. évi telephelyi háttérkérdőív
*
Csak a legalább 10 fő 8. évfolyamos tanulóval rendelkező általános iskolai telephelyek.

Kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a tanórán kívüli extrakurrikuláris tevékenységek és az iskolán kívüli programok pozitív hatással vannak nemcsak a tanulmányi eredményességre, hanem a személyiség alakulására is, és nem kizárólag a
tehetséges, hanem a bármilyen képességekkel rendelkező tanulók esetében (Nótin–
Páskuné, 2015). A tanórán kívüli fejlesztő foglalkozásokban való részvétel tanulói
eredményességre gyakorolt pozitív hatását a középiskolások körében végzett 2014. évi
kutatásunk eredményei is megerősítik (Szemerszki, 2015). Mindezek fényében érdemes megvizsgálnunk, hogy az eredményes és a kevésbé eredményes iskolák milyen
jellemzőkkel bírnak a délutáni elfoglaltságok két fő típusának elérhetőségét tekintve.
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Azt találjuk, hogy a tanórán kívüli csoportos korrepetálás kevésbé áll rendelkezésre
a diákok számára a rosszabb eredményekkel jellemezhető iskolákban, s még inkább
igaz ez a tehetséggondozásra. Ezt ugyan az egyéni fejlesztési programok jobb elérhetősége kompenzálja valamelyest, de ez arányaiban viszonylag kevés tanulót érint
még azokban az iskolákban is, ahol van erre lehetőség. Emellett azt is látjuk, hogy
az eredményesebb általános iskolákban nagyobb valószínűséggel elérhető valamilyen
emelt szintű oktatási szolgáltatás, s – az intézményvezetői becslést alapul véve – az
ezekben részt vevő tanulók aránya is magasabb az átlagosnál. Összességében tehát
az adatokból az rajzolódik ki, hogy a hátrányosabb összetételű, infrastrukturálisan is
sok tekintetben elmaradottabb iskolákban bizonyos pedagógiai fejlesztő és felzárkóztató lehetőségek kevésbé állnak a tanulók rendelkezésére, ami még inkább megnehezíti a hátrányok kompenzálását.
12. táblázat: Egyes felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások elérhetősége az iskolákban*(%, N=2 438)

Csoportos korrepetálás tanórán kívül
Egyéni fejlesztési program
Integrációs, képességkibontakoztató foglalkozás
Tehetséggondozás osztályoktól eltérő
csoportokban
Cigány kisebbségi program
SNI-gyerekek oktatása külön osztályban
Emelt szintű oktatás

Alacsony
eredmény

Kevésbé jó
eredmény

Inkább jó eredmény

Jó eredmény

75,1
65,6

83,1
58,5

84,4
59,4

86,8
56,5

60,3

46,1

30,5

26,4

55,6
49,2
15,9
11,1

69,3
14,8
8,6
25,9

73,0
5,6
6,3
38,7

74,1
6,7
2,5
36,6

Forrás: Országos kompetenciamérés, 2011. évi telephelyi háttérkérdőív
*
Csak a legalább 10 fő 8. évfolyamos tanulóval rendelkező általános iskolai telephelyek.

Összegzés
Tanulmányunkban az Országos kompetenciamérés adatbázisán vizsgáltuk meg a
2009-ben 6. évfolyamos diákok általános és középiskolai életútját a 10. évfolyamig
bezárólag. Elemzésünk célja részben a tanulói életutak feltárása volt, részben pedig a
rendelkezésre álló adatbázisok használhatóságának feltérképezése két konkrét kutatási kérdés esetében: mennyire alkalmasak az általános iskolák eredményességének
vizsgálatára a tekintetben, hogy tanulóik milyen intézménytípusban tanulnak 10. évfolyamon, s mennyire sikeresen vették a középiskola első évét.
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Az egyéni tanulási utak szempontjából fontos megállapítás, hogy a 6.-tól a 10. évfolyamig a tanulók 77%-ának egyenes az útja, ők évismétlés nélkül sikeresen haladtak
tovább az iskolarendszerben. Természetesen nem állítjuk, hogy akik nem szerepelnek
az adatbázisban, valamennyien elhagyták az iskolarendszert, hiszen egyrészt csaknem egytizednyien vannak, akik bár késéssel, de eljutottak a 10. évfolyamra, másrészt
a teljes kohorsz öt évnél hosszabb követésére nem volt módunk. Az összekapcsolt
adatbázisban nem szereplők esetében sem biztos, hogy végleges kimaradásról van szó,
hiszen akadhatnak olyanok, akik külföldön vagy nem nappali képzésben folytatják
tanulmányaikat, ám az adatok alapján azt valószínűsítjük, ők vannak kevesebben.
A kimaradás ugyanis elsősorban olyan egyéni háttértényezőkkel van összefüggésben, mint a megelőző bukás, évismétlés és ezzel összefüggésben az adott évfolyaménál magasabb életkor, továbbá az alacsony szülői iskolázottság és a hátrányos helyzet.
Az is megfigyelhető, hogy a 6. évfolyamos teljesítmény, kompetenciamérési eredmény
is kedvezőtlenebb mind az évismétlők, mind a kimaradók körében.
Az évismétlés, illetve a kimaradás főleg a 8. évfolyam után jelentős. Figyelmet érdemel, hogy a nappali tagozatos oktatásból valamilyen ok miatt távozók nagyobb arányban fordulnak elő bizonyos iskolákban. Leginkább olyan általános iskolákról van szó,
amelyek az átlagosnál kedvezőtlenebb tanulói összetétellel és települési hátrányokkal jellemezhetők, s amelyeknek a tanulói teljesítményméréseken elért eredménye az
átlagosnál jóval gyengébb. Ezen intézményeknek mindezen hátrányok mellett olyan
negatívumokkal is meg kell még küzdeniük, mint a telephelyen tanuló diákok alacsonyabb fegyelmi és motivációs indexe, továbbá a nevelőtestület rosszabb szakemberellátottsága. Bár – köszönhetően az e téren létrejött beruházásoknak – az iskolaépületek állagát és az informatikai felszereltséget tekintve nincsenek hátrányban a többi
általános iskolához képest, a minőségi pedagógusmunkát és a tanórán kívüli szabadidős elfoglaltságokat támogató lehetőségek szegényesebbnek tűnnek. Mindez pedig
nem segíti a hátránykompenzációt, az egyébként is kedvezőtlen összetételű tanulók
fokozott fejlesztési szükségleteinek a kielégítését.
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Széll Krisztián
ISKOLAI LÉGKÖR
ÉS EREDMÉNYESSÉG
Az iskolai légkörvizsgálatok alapvetően a szervezetkutatásból gyökereznek, és nagymértékben építenek csoportlélektani, szociálpszichológiai módszerekre, eredményekre is. A szervezetkutatásokban a szervezeti klíma fogalma bő fél évszázada terjedt el
(Kozma, 1985), mellyel párhuzamosan az iskola szervezetszociológiai megközelítése,
azaz az iskola mint szervezet vizsgálata is megjelent az oktatás területén (Csepeli–
Hegedűs–Kozma, 1976). Ez utóbbi megközelítés egyik alapvető kiindulópontja, hogy
minden egyes szervezetnek (iskolának) sajátos légköre, arculata van, amely alapvetően hat annak munkájára, az abban zajló folyamatokra és azok eredményességére,
hatékonyságára. Ez a hatás sok esetben az intézmény tagjai szervezetre vonatkozó
reflexióiban ragadható meg. Ebből a szempontból az iskola szervezeti klímája nem
más, mint a szervezeti környezet olyan tartós és összetett jellemzője, amely sajátos
arculatot, belső hangulatot ad, melynek vizsgálata a szervezeti környezet komplex
fogalmára épül (Kozma, 1985; 2004). Ezt a belső légkört az iskolába belépők észlelik,
érzékelik, reflektálnak rá mindennapi tevékenységük során (Halász, 1980), vagyis az
iskolai klíma szubjektív jellegét az iskola tagjai alakítják ki (Kozma, 1985). Összességében tehát az iskolai légkör egy olyan általános tulajdonságnak tekinthető, melynek
érzékelhető hatása van az intézmény hétköznapi életére. Az iskolai légkör egységes
definiálása azonban alapvető nehézségekbe ütközik, akármelyik elméleti, fogalomértelmezési kiindulópontból szemléljük is a komplex tanulási-tanítási környezetet mint
jelenségegyüttest. Ennek is köszönhető, hogy az iskolai légkörre irányuló kutatások
célkeresztjébe az intézmény világát sokszor látens módon befolyásoló dimenziók,
strukturális tényezők feltárása kerül (Bacskai, 2007; 2015; Balázs, 2014; Szabó, 2000;
Tímár, 1994).
Az iskolai eredményesség kutatása több évtizedre nyúlik vissza, így nem véletlen, hogy a különféle megközelítésmódok, a fogalomhasználat, a mérési módszerek
és vizsgálati fókuszok alapján ezen vizsgálatok korszakolására is irányultak már kísérletek (Reynolds et al., 2014, Gyökös–Szemerszki, 2014). Az mindenesetre biztosan
állítható, hogy az iskolai eredményesség nagymértékben kontextusfüggő, számos
koncepciója létezik, amint az is, hogy a vizsgálatok az utóbbi években egyre komplexebbek, cizelláltabbak, az iskolai hatások feltárása egyre inkább interdiszcipliná51
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ris, kognitív és nem kognitív jellemzőket szintetizáló modellek segítségével történik.
A több év, évtized kutatási eredményeit rendszerező kutatások (Teddlie–Reynolds,
2000; Scheerens–Glas–Thomas, 2003) az iskolai eredményesség számos olyan tényezőjét azonosították, melyek kapcsolódnak az iskolai légkör különböző dimenzióhoz
is, mint például a tanulási környezet, az intézményi kultúra, a tanulásközpontú vezetés, a tanári együttműködések vagy a szülők bevonása.
Ez az a pont, ahol az iskolai eredményesség- és a légkörkutatások összeérnek, hozzátéve, hogy előbbiben elsősorban az intézmény kognitív hatásai a meghatározóak, míg
az utóbbiban a nem kognitív szempontok dominálnak inkább. Számos, különböző
aspektusból közelítő kutatás bizonyította, hogy a kedvező iskolai légkör pozitívan hat
a tanulói eredményességre, vagyis a diákok teljesítményét a családi-társadalmi háttér,
az iskola szociális összetétele mellett, az intézmény klímája, tanulási környezete is
meghatározza (Brookover et al., 1978; Cohen et al., 2009; Dronkers–Róbert, 2003; Fényes–Pusztai, 2004; Freiberg, 1999; Griffith, 1995; Lannert, 2006; McMahon–Wernsman–Rose, 2009; Papanastasiou et al., 2008; Pusztai, 2009). Ugyanakkor a különböző
vizsgálati eredmények alapján a hatás mértéke nem tekinthető egyértelműnek.
Jelen kutatás nem előzmények nélküli. Egyrészt épít a reziliens – azaz a társadalmi
és gazdasági szempontból hátrányos összetételük ellenére átlagon felüli, jó eredményeket elérni képes, sikeres, illetve a veszélyeztetett – vagyis az alacsony társadalmigazdasági státuszú és átlag alatti, alacsony eredményeket elérő, sikertelen – általános
iskolák eltérő jellemzőit, tanári attitűdmintázatait feltáró kutatásra (Széll, 2015a),
másrészt egy korábbi iskolailégkör-kutatásra is támaszkodik (Széll, 2015b). Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy jelen elemzés a korábbi kutatási tapasztalatokat és visszajelzéseket felhasználva módosítja, illetve pontosítja a fentiekben említett két vizsgálat
során alkalmazott módszertani megközelítéseket. A kutatási előzmények alapján a
tanulmány arra vállalkozik, hogy összefüggést keressen az általános iskolákban tapasztalható légkör és az iskolai eredményesség között, ennek megfelelően az a fő célja, hogy feltárja a reziliens és veszélyeztetett alapfokú intézményekben tapasztalható
légkör különbségeit, az esetleges eltérések fő jellemzőit. Jelen írás tehát, az eredményességkutatások és a légkörvizsgálatok közös mezsgyéjén haladva, együtt vizsgálja
az iskolai légkört és eredményességet. Elsőként a kutatási és elemzési keretet ismerteti,
bemutatva az alapként szolgáló adatbázisokat, valamint az iskolai légkör és eredményesség mérési módszertanát. Ezt követi a légkör és az eredményesség közötti kapcsolat vizsgálata, továbbá a kialakított iskolacsoportok (reziliens és veszélyeztetett) közötti különbségek mélyebb elemzése. Mivel az iskola légköre és eredményessége nem
függetleníthető az elérni kívánt céloktól sem, a tanulmány kitér a pedagógusok által
fontosnak tartott pedagógiai célok, valamint a pedagógiai munka során szükségesnek
vélt pedagógiai kompetenciák iskolacsoportok közötti különbségei feltárására is.
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Kutatási és elemzési keretek
Alapvető adatforrásként az iskolák eredményesség és társadalmi státusz szerinti elrendeződésének vizsgálatát, továbbá az egyéb kapcsolódó iskolai jellemzők elemzését
lehetővé tévő, Országos kompetenciamérés (OKM) évenként összekapcsolt adatbázisa
(2010–2014) szolgált. Az ebből nyert információkat egészítettük ki a köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása során (KIRSTAT: 2013/2014)
összegyűjtött tartalmakkal, míg az iskolai légkör, illetve a hozzá kapcsolódó tanári
vélemények, attitűdök feltérképezése a pedagógiai munka minőségét befolyásoló tényezőket vizsgáló online kérdőíves pedagógus-panelkutatás második hulláma1 eredményeire épül (2014). E három adatbázis összekapcsolása révén lehetőség nyílik az
iskolák légköre és eredményessége közötti összefüggés megragadására, valamint arra
is, hogy a kutatás céljának megfelelően összevessük a társadalmi (anyagi és szociális)
szempontból hátrányos összetételű iskolák, iskolacsoportok légkör- és eredményességi dimenzióit.
Megjegyezzük, hogy az elemzés során felhasznált Országos kompetenciamérés
eredményei 2014 májusában, a KIRSTAT-adatok pedig 2013 októberében kerültek
felvételre, vagyis az információk egyaránt a 2013/2014-es tanévre vonatkoztathatóak. Ugyanakkor a pedagógus-panelkutatás második hulláma 2014 őszén, azaz a
2014/2015-ös tanév elején zajlott. Miután azonban több esetben hosszabb távú átlagokkal számolunk, és az esetek túlnyomó többségében a meghatározó attitűdök
változásához hosszabb időre van szükség, továbbá az oktatás leglényegesebb rendszerszintű változásai is már 2013 szeptemberétől elindultak, ez az időbeni eltolódás
nem tekinthető jelentősnek, így a feltáró munkát, valamint az annak eredményeiből
levonható következtetéseket sem befolyásolja érdemben.
Az elemzés kizárólag az általános iskolákra (telephelyekre, feladatellátási helyekre) és pedagógusaikra fókuszál, kihagyva a hat, illetve nyolc évfolyamos gimnáziumokat. Az összekapcsolt adatbázis mind iskolai, mind egyéni (pedagógus) szintű
adatokat tartalmaz, közülük azonban alapvetően iskolacsoportok szerinti átlagokkal
dolgozunk, ami magában rejt bizonyos módszertani korlátokat. Alapvető ebből a
szempontból, hogy az iskolacsoportokra számolt átlagok információveszteséggel járnak. Általánosan is érvényes, hogy a tanulók, illetve a pedagógusok egyéni adataiból
képzett aggregált mutatók – természetükből következően – elrejtik az egyes eseteket,
amint az is, hogy az átlagok és az azokon alapuló becslések figyelmen kívül hagyják
az egyes iskolák belső összetételét, az intézményen belüli különbségeket, növelve ezzel a megállapítások bizonytalanságát. Ugyanakkor az iskolai szintű, iskolacsoportok
1

Az online kérdőíves adatfelvétel a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében valósult meg.
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szerinti vizsgálat létjogosultságát támasztja alá, hogy kutatási eredmények (Balázsi
et al., 2010; 2013) szerint, hazánkban a családi háttér hatása főként az iskola átlagos
társadalmi összetételén keresztül érvényesül. Vagyis, ha két hasonló családi háttérrel
rendelkező diák eltérő átlagos szociális összetételű iskolába jár, akkor nagymértékben
különböző eredményeket ér el, viszont a hasonló átlagos összetételű iskolába járó tanulók között kisebb a teljesítménykülönbség, még akkor is, ha egyéni családi hátterük
különbözik egymástól. Day és Gu (2014) is azon véleményüknek adnak hangot, hogy
a tanárok, iskolák rugalmas és sikeres alkalmazkodóképessége sokkal inkább függ az
intézmény együttes szellemi, társadalmi és szervezeti környezetétől, mint a tanárok
egyéni tulajdonságaitól, jellemvonásaitól. Végezetül az adatok aggregálását alapvetően indokolja, és egyben szükségessé is teszi vizsgálatunk célja: két iskolacsoport eredményességének és légkörének az összehasonlító elemzése.

Az iskolai légkör mérése
Az iskolai klímára fókuszáló kutatások fogalmi rendszere, megközelítési módjai,
eszköztára rendkívül szerteágazó attól függően, milyen kérdésfelvetés mentén, mely
tudományág felől közelít a témához, melyik klímaértelmezést tekinti kiindulópontnak, mely szereplők (tanulók, tanárok, igazgatók) észlelése alapján vizsgálódik, illetve
a légkör mely dimenzióit próbálja megragadni. Jelen tanulmány az iskolai légkört a
pedagógusok percepcióján keresztül tárja fel annak okán, hogy azt olyan általános
tulajdonságnak tekinti, melynek érzékelhető hatása van az iskola hétköznapi életére, vagyis az iskola egy olyan meghatározó karaktere, ami a konstruktív személyközi kapcsolatok, az eredményes együttműködések, a színvonalas szakmai munka és a
közös normák, értékek szem előtt tartása révén biztosítja az iskolai élet minőségét,
valamint a kellemes közérzetet.
A szakirodalmi összefoglalók alapján több lényeges klímadimenzió is körvonalazható: az iskola fizikai és érzelmi biztonsága, az intézményen belüli interperszonális
kapcsolatrendszer, az iskolán kívüli partnerkapcsolatok, a tanítás és tanulás pedagógiai környezetének minősége, a cél-, a norma- és az értékrendszer, a pedagógiai
munka különböző értékelési szempontjai, a (szakmai) együttműködések formái, az
iskolafejlesztés komplex folyamata vagy az iskolák strukturális és tárgyi környezete
(Arter, 1987; Cohen et al., 2009; Santiago, 2002; Thapa et al., 2013). Ennek megfelelően
elemzésünkben az iskolai légkör mérése során hangsúlyos dimenzióként jelenik meg:
I. 	az iskolai szereplők (diákok, szülők, tanárok, igazgató) közötti interperszonális kapcsolatok és szakmai együttműködések minősége;
II. 	 a közös értékrend megléte;
III. az iskola pedagógiai gyakorlata és hozzáállása; valamint
IV. az iskolában uralkodó általános közérzet.
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Ezek alapján az iskolai klímát egy olyan összesített légkörmutató (index) segítségével mértük, amely az eredményesség szempontjából (is) a legfontosabbnak ítélt dimenziók mentén mutatja az intézményben uralkodó légkörre vonatkozó pedagógusvéleményeket.
1. táblázat: Az iskolai klíma mutatójához felhasznált változók
I. Interperszonális kapcsolatok, szakmai együttműködések, döntés-előkészítés
Ebben az intézményben általában jó a kapcsolat a pedagógusok és a gyerekek/diákok között.
A szülők a legtöbb esetben kikérik a pedagógusok gyermekükkel kapcsolatos szakmai és pedagógiai véleményét.
Az intézményünkben a pedagógusok rendszeresen megbeszélik a neveléssel-tanítással kapcsolatos problémáikat, nehézségeiket.
Az intézményünkben a pedagógusok szakmai kérdésekben számíthatnak az intézményvezető tanácsára,
támogatására.
Ebben az intézményben lehetőség van arra, hogy a diákok részt vegyenek az őket érintő döntésekben.
Ebben az intézményben lehetőség van arra, hogy a pedagógusok részt vegyenek az őket érintő döntésekben.
Az intézmény és a helyi közösség között magas szintű az együttműködés.
II. Közös értékrend
Az intézmény munkatársai közös értékrenddel rendelkeznek a nevelésre-tanításra vonatkozóan.
Az intézmény légkörét egymás kölcsönös támogatása jellemzi.
Ebben az intézményben a pedagógusok partnerként tekintenek a szülőkre.
Az intézmény legtöbb pedagógusa fontosnak tartja, hogy a gyerekek/diákok jól érezzék magukat az intézményben.
III. Pedagógiai gyakorlat
Ebben az intézményben magas színvonalú nevelő-oktató munka folyik.
Az intézményben figyelembe vesszük az egyéni képességeket a gyerekek/diákok terhelésekor.
A pedagógusok törődnek azzal, ha a gyerekek/tanulók nem úgy teljesítenek, ahogy tudnának.
Ebben az intézményben jól kezeljük a fegyelmezési problémákat.
Ebben az intézményben jó a gyerekek/diákok hozzáállása a tanuláshoz.
A mi intézményünkben a szülő-pedagógus megbeszélés hatékony megoldás a felmerülő problémák kezelésére.
Az intézmény megfelelő lehetőségeket biztosít a gyerekek számára a tanuláson kívüli területeken is (pl.:
sport, zene).
IV. Általános közérzet
A pedagógusok szívesen dolgoznak az intézményünkben.
A gyerekek/diákok szívesen járnak az intézményünkbe.

Az iskolai légkört mérő indexet az 1. táblázatban felsorolt, négyfokú skálán
(0 = egyáltalán nem jellemző, 3 = teljes mértékben jellemző) mért változók egyszerű
összegzésével hoztuk létre úgy, hogy csak azoknál szerepel ilyen mutató, akik mind
a 20 kérdésre válaszoltak. Az elemzés során az egyes légkördimenziókra számolt
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indexeket, valamint az összesített légkörmutatót százfokú skálára transzformáltuk,
ahol a magas értékek jelzik a kedvezőbb megítélést.2

Az iskolai eredményesség mérése
Az alapvető információforrást e területen az Országos kompetenciamérések 2010 és
2014 közötti, telephelyi szintű kutatói adatbázisai jelentették.3 Az elemzés során a 8.
évfolyamos tanulók adott évi matematikai, illetve szövegértési teszteredményeinek
iskolai szintű átlagait, valamint a teljesítményt befolyásoló társadalmi, illetve iskolai
jellemzők azonosítását célzó, telephelyi háttérkérdőívekből származó releváns tartalmakat használtuk fel. Annak ellenére, hogy a teszteredmény csak az egyik mutatója
egy adott iskola komplex és valós teljesítményének, a megalapozott mérések fontos és
megbízható dimenziók az eredményesség feltárásában (Nahalka, 2015).
Az iskolák eredményességét hozzáadott érték típusú megközelítéssel, a legkisebb
négyzetek módszerén (OLS) alapuló, lineáris regressziós modellek alkalmazásával
számoltuk. Az egyes modellek a 2010 és 2014 közötti periódusban évenként határozzák meg az iskolák pedagógiai hozzáadott értékét (PHÉ) oly módon, hogy az iskolák
átlagos tanulói összetétele4, valamint az oda járó diákok korábbi matematikai és szö-

2

Az indexek kialakításának megbízhatóságát Cronbach-alfa értékekkel teszteltük: I. Interperszonális kapcsolatok, szakmai együttműködések, döntés-előkészítés dimenzió: 0,841; II. Közös értékrend
dimenzió: 0,821; III. Pedagógiai gyakorlat dimenzió: 0,840; IV. Általános közérzet dimenzió: 0,833;
Összesített légkörmutató: 0,939.

3

Az Országos kompetenciamérés, valamint a mérést kísérő tanulói, telephelyi és intézményi háttérkérdőívek jellemzőiről lásd Balázsi et al., 2014 és Oktatás Hivatal, 2015.

4

	
A telephely tanulói összetétele alapján képzett index összesíti az átlag feletti, illetve a nagyon rossz
anyagi körülmények között élők, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, a veszélyeztetettek, az iskolában térítésmentesen vagy kedvezményesen étkezők, az ingyenes tankönyvben
részesülők, a nevelési segélyben, szociális támogatásban részesülők, a munkanélküli, illetve a diplomás szülőkkel rendelkező tanulók arányát. Az index negatív értékei a rosszabb, pozitív értékei a jobb
körülményeket jelölik. Az index összeállításához felhasznált adatok a telephelyi háttérkérdőívből
származnak, amit a telephelyek vezetői töltenek ki. Az index kialakításáról lásd Oktatási Hivatal,
2014; 2015.
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vegértés teljesítményei iskolai szintű átlaga5 alapján becslik meg az iskolák átlagos
teljesítményét.6
Az iskolák csoportosításához használt, külön a matematikai és külön a szövegértési képességterületekre vonatkozó pedagógiai hozzáadott értékeket úgy hoztuk létre,
hogy a 8. évfolyamra évenként meghatározott hozzáadott értékeket mérési területenként átlagoltuk a 2014. évi érték, valamint a 2010–2013 időszak között mért két érvényes érték figyelembevételével, vagyis a végső iskolai PHÉ-átlagokban minimum
három év pedagógiai hozzáadott értéke szerepel. Az így kapott pedagógiai hozzáadott
érték negatív értékei pedagógiai deficitet, míg pozitív értékei pedagógiai többletet jeleznek. Megjegyezzük, hogy az abszolút pontszámok és az általunk számított pedagógiai hozzáadott értékek között erős (r=0,4–0,6) kapcsolat áll fenn mindkét képességterület esetében.
Több év mérési eredményeinek felhasználását azért tartottuk fontosnak, mert az
iskolákban évenként igen eltérőek lehetnek az egyes évfolyamok teljesítményei. A 8.
évfolyam kiválasztását egyrészről az indokolta, hogy a legfelsőbb évfolyam teszteredményeiből számolt eredmények jobban tükrözhetik az iskola hatását, másrészről az,
hogy a nyolcadikos tanulók esetében rendelkezésre állnak a két évvel korábbi teszteredmények is. Az így kapott telephelyi szintű, képességterületenként számolt pedagógiai hozzáadott értékeket kollektív iskolai eredménynek tekintjük.

A vizsgált iskolacsoportok és jellemzőik
A tanulmány céljának megfelelően, két, jól elkülönülő iskolacsoportot hoztunk létre.
Az egyik a reziliens iskolákat tartalmazza, vagyis azokat, amelyek társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos összetételük ellenére az átlagosnál jobb eredményeket

5

 z iskolák korábbi átlageredményeit az adott iskolába járó diákok két évvel korábbi teszteredményei
A
átlaga alapján számítják ki, függetlenül attól, hogy az egyes tanulók két évvel korábban az adott iskolába jártak-e vagy sem. Ezek az értékek tehát azt jelzik, hogy az aktuálisan az iskolába járó tanulók
mennyit fejlődtek két év alatt (Oktatási Hivatal, 2015).

	Az évenkénti regressziós becslés egyenlete: ŷit = α + β1yi(t-2) + β2 Xit + εi, ahol ŷit az i-ik iskola diákjainak
átlagos becsült matematikai, illetve szövegértési teljesítményét jelöli a t-ik évben, yi(t-2) az i-ik iskola
tanulóinak átlagos matematikai, illetve szövegértési teljesítményét jelöli a t-2-ik évben, az Xit az i-ik
iskola átlagos tanulóiösszetétel-indexe a t-ik évben, míg α, β1 és β2 becsült regressziós koefficiensek
(együtthatók), az εi pedig az i-ik iskola reziduuma (maradék, hibatag). Az egyes iskolák évenkénti
pedagógiai hozzáadott értéke (PHÉ) nem más, mint a ténylegesen mért (yit) és a becsült (ŷit) iskolai
szintű teljesítményátlagok különbsége, vagyis a standardizálatlan reziduális: PHÉi = (yit – ŷit) = εi.
A lineáris modellek szignifikáns magyarázó ereje, azaz a teszteredmények varianciájának százalékos magyarázata a matematika esetében 45–60%, a szövegértés területén 60–75% között változik az
egyes években.

6
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képesek elérni, míg a másikba azok az alacsony társadalmi-szociális státuszúak kerültek, amelyekben az iskolai pedagógiai hozzáadott érték az átlagosnál alacsonyabb.
Az iskolák kategorizálásához tehát, egyrészről a matematikai és a szövegértési képességterületekre külön számított PHÉ-átlagokat, másrészről a társadalmi összetételt
jelző indexet vettük alapul. Ahogyan az iskolai eredményességet mutató hozzáadott
értékek kapcsán, úgy az anyagi és szociális szempontból hátrányos tanulói összetételt jelző index esetén is az átlagot 3–5 év indexértékei alapján számoltuk, vagyis a
2014. és az azt megelőző négy év legalább két adatából. A PHÉ-mutatókkal rendelkező iskolákat az anyagi és szociális körülmények szerinti átlagos tanulói összetétel
alapján negyedekre bontottuk annak érdekében, hogy a társadalmi státusz alapján
minél homogénebb iskolacsoportokhoz jussunk. Értelemszerűen az alsó negyedbe a
legkedvezőtlenebb, míg a felsőbe a legkedvezőbb társadalmi státuszú iskolák kerültek.
A számított pedagógiai hozzáadott érték mutató alapján mind a matematika, mind
a szövegértés területén harmadokat képeztünk, ahol a felső harmad az átlag feletti, a
középső az átlagos, míg az alsó az átlag alatti PHÉ-mutatókkal rendelkező iskolákat
tartalmazza.7 Ezek után a társadalmi összetétel, a matematika PHÉ és a szövegértés
PHÉ közös metszeteit vettük. Az így kialakult csoportok közül az elemzés során alapvetően kettőre fókuszáltunk:
1. veszélyeztetett iskolacsoport: mind a matematikai, mind a szövegértési képességterületen átlag alatti pedagógiai hozzáadott értékkel (alsó harmad) rendelkező,
legkedvezőtlenebb társadalmi státuszú (alsó negyed);
2. reziliens iskolacsoport: mind a matematikai, mind a szövegértési képességterületen átlag feletti pedagógiai hozzáadott értékkel rendelkező (felső harmad), legkedvezőtlenebb társadalmi státuszú (alsó negyed).
A 2014. évi Országos kompetenciamérés összesen 2 583 nyolc évfolyamos általános iskola adatait tartalmazza, amelyből a fentiekben vázolt metódus alapján 1 820
iskolára számolható iskolai pedagógiai hozzáadott érték. A PHÉ-mutatókkal rendelkező iskolák 5,3 százaléka a reziliens (n=96), míg 6,7 százaléka a veszélyeztetett iskolacsoportba (n=122) tartozik. Az elemzés alapját adó, az Országos kompetenciamérés, a KIRSTAT adatszolgáltatás és a pedagógus-adatfelvétel információit integráltan
tartalmazó, kapcsolt adatbázisban 23 olyan reziliens, illetve 26 olyan veszélyeztetett
iskolát sikerült azonosítanunk, amelyre számolható PHÉ-mutató, továbbá foglalkoztat légkörmutatóval (lásd korábban) rendelkező pedagógust. Így az összes reziliens
iskola 24 százalékából (23/96), míg a veszélyeztetett iskolák 21 százalékából (26/122)
7
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 z iskolákat az eredményesség alapján tehát nem negyedekbe, hanem harmadokba osztottuk, mely
A
döntésnek elsősorban az volt az oka, hogy a vizsgálat során még elemezhető elemszám (iskolai és
pedagógusadat) álljon rendelkezésünkre.

Széll Krisztián: Iskolai légkör és eredményesség
rendelkezünk pedagógusadatokkal. Amennyiben összevetjük a PHÉ-mutatóval bíró
összes iskolát tartalmazó adatfájlt, illetve a kapcsolt adatbázisban vizsgált reziliens és
veszélyeztetett iskolacsoportokat, megállapítható, hogy a rendszerezéshez felhasznált
mutatókban, azaz a pedagógiai hozzáadott értékekben és a tanulóiösszetétel-indexekben nem tapasztalható szignifikáns különbség, az eltérések tehát a statisztikai
hibahatáron belül mozognak8 (lásd 2. táblázat).
2. táblázat: Az iskolacsoportokat képző indikátorok értékei a PHÉ-mutatóval rendelkező
összes iskolát tartalmazó, illetve a kapcsolt adatbázisban
OKM-KIRSTAT-PEDAGÓGUS kapcsolt
adatbázis
(csak azok az iskolák, amelyre számolható PHÉ-mutató és foglalkoztat légkörmutatóval rendelkező pedagógust)

N

OKM-KIRSTAT teljes adatbázis
(csak PHÉ-mutatóval rendelkező
iskolák)

Reziliens
iskolák

Veszélyeztetett iskolák

Összes
iskola

Reziliens
iskolák

Veszélyeztetett iskolák

Összes
iskola

23

26

297

96

122

1 820

Egy pedagógusra jutó
átlagos tanulószám
(fő)

10,1

9,8

10,8

9,9

9,8

10,6

Átlagos képességpont
(matematika)

1 611,2
(70,6)

1 438,1
(89,8)

1 586,8
(93,6)

1 601,1
(74,8)

1 447,3
(80,6)

1 594,6
(87,4)

Átlagos képességpont
(szövegértés)

1 531,5
(65,7)

1 378,0
(85,3)

1 533,6
(90,9)

1 522,2
(68,4)

1 396,7
(75,8)

1 544,8
(85,4)

51,9 (32,5)

–66,1 (42,9)

–0,7 (44,2)

57,3 (34,6)

–56,5 (31,4)

0,5 (40,8)

Minimumérték

15,7

–183,7

–183,7

15,4

–183,7

–183,7

Maximumérték

123,1

–18,6

167,3

160,0

–18,0

246,2

45,9 (23,1)

–55,2 (40,4)

–0,7 (33,3)

46,3 (29,7)

–45,1 (34,8)

0,5 (31,4)

Minimumérték

11,8

–164,5

–164,5

11,8

–213,2

–183,7

Maximumérték

90,8

–12,4

103,2

175,6

–10,6

175,6

–7,8 (2,9)

–8,6 (3,3)

–1,5 (5,3)

–7,3 (3,0)

–7,8 (3,7)

–0,4 (5,2)

Minimumérték

–12,5

–15,8

–15,8

–16,0

–17,7

–18,7

Maximumérték

–4,1

–3,9

9,8

–3,5

–3,5

16,1

PHÉ matematika
Pontátlag*

PHÉ szövegértés
Pontátlag*

Tanulóiösszetétel-index
Indexérték*

*

Zárójelekben a szórásokat tüntettük fel.

8

Független kétmintás t-próbák alapján (p>0,05).
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Mivel az elemzés során a pedagógusok véleményéből indulunk ki, a levonható
következtetések, megállapítások általánosíthatósága miatt is érdemes megvizsgálni,
hogy a kapcsolt mintában a pedagógus-adatfelvétel során elért reziliens, illetve veszélyeztetett iskolákban dolgozó és légkörmutatóval rendelkező pedagógusok főbb
jellemzői (létszám, teljes munkaidősök aránya, nők aránya, kormegoszlás) miként
illeszkednek az Országos kompetenciamérés alapján elkülönített, valamennyi reziliens, illetve veszélyeztetett iskola pedagógusai jellemzőihez. Az adatok alapján látható, hogy a pedagógus-adatfelvétel során elért és légkörmutatóval rendelkező pedagógusok reziliens és veszélyeztetett iskolák közötti megoszlása érezhetően eltér a
teljes sokaságétól,9 továbbá a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányát tekintve
is szignifikáns különbség áll fenn mindkét iskolacsoport esetén.10 A nők arányában a
két adatbázis reziliens iskolacsoportjai között lényegi különbség11 érzékelhető, s bár
a kormegoszlásban is tapasztalható kisebb-nagyobb eltérés, ez utóbbi azonban statisztikailag nem jelentős12 (lásd 3. táblázat). Összességében tehát az látható, hogy a
pedagógus-adatfelvétel során elért pedagógusok adatait tartalmazó, kapcsolt minta
jellemzői nem illeszkednek minden esetben a teljes alapsokaságot adó reziliens, illetve
veszélyeztetett iskolacsoportok sajátosságaihoz.
3. táblázat: A reziliens és a veszélyeztetett iskolacsoportok pedagógusainak főbb jellemzői a pedagógiai hozzáadott értékkel rendelkező összes iskolát tartalmazó, illetve a pedagógus-adatfelvétel során elért pedagógusok adatait tartalmazó kapcsolt adatbázisban
OKM-KIRSTAT-PEDAGÓGUS kapcsolt
adatbázis
OKM-KIRSTAT teljes adatbázis
(csak azokra a pedagógusokra vonatkozó
(csak PHÉ-mutatóval rendelkező iskolák
adatok, akik PHÉ-mutatóval rendelkező
pedagógusaira vonatkozó adatok)
iskolában dolgoznak, és rendelkeznek
légkörmutatóval)
Reziliens
VeszélyezteÖsszes
Reziliens
VeszélyezteÖsszes
iskolák
tett iskolák
iskola
iskolák
tett iskolák
iskola
Összes pedagógus
(teljes, részmunkaidős,
óraadó) száma (fő)*
Teljes munkaidős pedagógusok aránya**/*** (%)

173

156

2 238

2 049

2 616

51 293

99,4

98,1

98,3

91,8

92,8

92,9

9

Binomiális teszt (p<0,01): viszonyítási érték a reziliens és a veszélyeztetett iskolacsoport pedagógusainak egymáshoz viszonyított aránya, azaz 2 049/(2 049+2 616)=43,9%, szemben az adatfelvétel során
elért pedagógusok vizsgált iskolacsoportok közötti megoszlásával: 173/(173+156)=52,6%.

10

Binomiális teszt (p<0,01): viszonyítási érték a reziliens iskolacsoport esetén 91,8% (vs. 99,4%), a veszélyeztetett iskolacsoport esetén 92,8% (vs. 98,1%).

11

Binomiális teszt (p<0,001): viszonyítási érték a reziliens iskolacsoport esetén 83,2% (vs. 89,6%).

12

Nem parametrikus Khi-négyzet próbák (p>0,05).
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Pedagógusnők aránya**
(%)
X–29 évesek aránya (%)
30–39 évesek aránya (%)
40–49 évesek aránya
(%)
50–X évesek aránya (%)

89,6

84,0

88,6

83,2

83,2

85,4

8,1
23,7

4,5
29,5

6,0
20,4

7,6
26,4

8,8
27,1

6,0
22,2

35,3

31,4

34,3

29,6

30,4

33,3

32,9

34,6

39,3

36,4

33,7

38,5

Az arányokat tekintve szignifikáns eltérés a két adatbázis között.

*

**

Szignifikáns eltérések az adatbázisok között a reziliens iskolacsoportok összevetésekor.

***

Szignifikáns eltérések az adatbázisok között a veszélyeztetett iskolacsoportok összevetésekor.

A kapcsolt adatbázis vizsgált reziliens és veszélyeztetett iskolacsoportjaiban dolgozó pedagógusainak az összlétszáma 1 020 fő, akik közül 329-en vettek részt a pedagógus-adatfelvételben, vagyis a vizsgálatba bevont iskolák teljes pedagógusállományának csaknem egyharmadáról rendelkezünk adatokkal (lásd 4. táblázat). Annak
ellenére, hogy az elért pedagógusok jellemzői nem illeszkednek tökéletesen a vizsgált
iskolák teljes tanítói-tanári állománya sajátosságaihoz, problémafeltáró kutatásról lévén szó, elemzésünk olyan tényezőkre mutathat rá, amelyek összefüggésben lehetnek
a társadalmilag hátrányosabb tanulói összetételű iskolák eredményességével.
4. táblázat: A pedagógusok száma a vizsgált reziliens, illetve veszélyeztetett iskolákban (fő)
A pedagógusok összlétszáma
Reziliens iskolák (n=23)
Veszélyeztetett iskolák (n=26)
Együtt (N=49)

514
506
1 020

A pedagógus-adatfelvétel
során elért pedagógusok
száma
173
156
329

A továbbiakban alapvetően a pedagógus-adatfelvétel során elért reziliens, illetve
veszélyeztetett iskolacsoportok légkörmutatóval rendelkező pedagógusai véleményére fókuszálunk, ám ahol ez lehetséges, megadjuk az adatfelvétel összes, légkörmutatóval rendelkező pedagógusára vonatkozó értékeket, átlagokat is. A két iskolacsoport
elemzett pedagógusai között nincs lényegi különbség az olyan karakteres háttérjellemzők tekintetében, mint a nemi hovatartozás, az életkor, a szakmai gyakorlati idő,
a legmagasabb iskolai végzettség és képesítés, munkakör, a foglalkoztatási jogviszony,
munkaidő, nyelvtudás.

Iskolai légkör a vizsgált iskolacsoportokban
A kapcsolt adatbázisban 2 238 olyan pedagógus szerepel, aki olyan iskolában tanít,
amelyekről rendelkezésünkre állnak a légkör- és a pedagógiai hozzáadott értékre vo61
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natkozó mutatók is. A klímakutatások kapcsán fontos adalék, hogy a vizsgált pedagógusok észlelése alapján kialakított egyes légkördimenziók és az összesített légkörmutató között igen erős az összefüggés (lásd 5. táblázat). Ez egyértelműen jelzi, hogy az
oktatási szereplők közötti jó szakmai és partneri viszony vagy a kollektívan elfogadott
pedagógiai gyakorlatok és értékek nagymértékben megnövelik annak az esélyét, hogy
valamennyi klímadimenzió mentén kedvezőbb legyen az iskola légkörének megítélése. Rámutat továbbá arra is, hogy az iskolai légkör feltárásához nem feltétlenül szükséges minden klímadimenziót figyelembe venni, hiszen az egyes összetevők szorosan
összefüggnek egymással, így az elemzések során egy-egy dimenzió vizsgálata is érvényes következtetésekhez vezethet.13
5. táblázat: Páronkénti Pearson-féle korrelációs együtthatók az egyes légkördimenziók
között (N=2 238 fő)

I. Kapcsolatok, együttműködés
II. Közös értékrend
III. Pedagógiai gyakorlat
IV. Általános közérzet
Összesített légkörmutató
*

I.
Kapcsolatok,
együttműködés

II.
Közös értékrend

III. Pedagógiai
gyakorlat

IV.
Általános közérzet

Összesített
légkörmutató

1,000

0,806*

0,766*

0,717*

0,943*

0,806*

1,000

0,684*

0,669*

0,879*

0,766*

0,684*

1,000

0,717*

0,905*

0,717*
0,943*

0,669*
0,879*

0,717*
0,905*

1,000
0,818*

0,818*
1,000

Szignifikáns összefüggés 0,01 szignifikanciaszinten.

Témánk szempontjából alapvető kérdés, vajon milyen kapcsolat, összefüggés fedezhető fel a pedagógusok által érzékelt iskolai légkör és az iskolák eredményessége
között. Szándékosan nem ok-okozati összefüggések kereséséről írunk, hiszen mind az
iskolai légkör, mind az iskolai eredményesség rendkívül sokféleképpen és olyan komplex mechanizmusok útján ragadható meg, értelmezhető, amelyekben lényegében kibogozhatatlan az egymásra ható körkörös oksági kapcsolatok eredete. Ugyanakkor a
két jelenség közötti együttmozgás és annak erőssége is jelzésértékkel bír, főleg akkor,
ha az abszolút teszteredményeken túl, a pedagógiai hozzáadott értékekkel is fennáll ez
az összefüggés. Elemzésünk éppen erre mutat rá, hiszen az eredmények alapján mind
a két képességterület esetén elmondható, hogy az iskolai légkör különböző dimenzióit
mérő indikátorok és az összesített légkörmutató gyenge, illetve közepesen erős pozitív
13
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Ugyanerre a megállapításra jut például Buda Mariann (2009) is egy, az iskolai osztály klímája, általános közérzete és az iskolában, osztályban történő zaklatás szintje közötti kapcsolatot vizsgáló
elemzésében.
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irányú összefüggést mutat az abszolút teszteredményekkel és a pedagógiai hozzáadott
értékekkel. Bacskai Katinka (2015) összegzése alapján a kutatások két olyan klímadimenziót emelnek ki, amelyek hozzájárulnak a diákok tanulmányi sikerességéhez:
a) az interperszonális kapcsolatokat és b) a célok és értékek rendszerét. Ezt megerősítik elemzésünk eredményei is, hozzátéve, hogy a légkördimenziók kialakítása során
nem törekedtünk a célok és értékek rendszerének egyértelmű elkülönítésére, vagyis
például az iskola pedagógiai gyakorlatának dimenziójában számos cél is benne rejlik
(egyéni készségfejlesztés, gyermekközpontúság stb.), továbbá a pedagógiai célokkal és
pedagóguskompetenciákkal a későbbiekben külön is foglalkozunk.
Amennyiben tüzetesen szemügyre vesszük a légkördimenziók és az eredményességi mutatók közötti korrelációs együtthatókat, akkor három fontos megállapítás tehető: a) a tényleges tesztpontszámok esetében magasabb a kapcsolat erőssége, mint a
pedagógiai hozzáadott értékek esetén; b) a szövegértési képességterületen szorosabb a
kapcsolat a légkör és az eredményesség között, mint a matematikai képességterületen;
és c) a légkördimenziók közül az interperszonális kapcsolatok, szakmai együttműködések, valamint a pedagógiai gyakorlatok eredményességgel való kapcsolata lényegesen erősebb a másik két dimenzióénál (lásd 6. táblázat).
6. táblázat: Páronkénti korrelációs együtthatók (r) az egyes légkördimenziók, valamint az
eredményességi mutatók között (N=2 238 fő)

I. Kapcsolatok, együttműködés
II. Közös értékrend
III. Pedagógiai gyakorlat
IV. Általános közérzet
Összesített légkörmutató
*

Abszolút
teszteredmény
(matematika)
0,155**
0,094**
0,143**
0,059**
0,187**

PHÉ
(matematika)
0,107**
0,070**
0,091**
0,034*
0,098**

Abszolút
teszteredmény
(szövegértés)
0,227**
0,098**
0,238**
0,082**
0,181**

PHÉ
(szövegértés)
0,163**
0,075**
0,160**
0,042*
0,065**

Szignifikáns összefüggés 0,05 szignifikanciaszinten.

**

Szignifikáns összefüggés 0,01 szignifikanciaszinten.

Az egyes légkördimenziók és az összesített légkörmutató alapján megállapítható,
hogy a reziliens és a veszélyeztetett iskolacsoport pedagógusai az átlaghoz képes alacsonyabbra értékelik iskolájuk klímáját, de csak a veszélyeztetett iskolákban tanítók
légkörérzete tér el szignifikánsan az egyes légkördimenziók és az összesített légkörmutató együttes átlagaitól14 (lásd 7. táblázat).

14

Iskolacsoportonkénti egymintás t-próbák alapján (reziliens iskolacsoport esetén: p>0,05; veszélyeztetett iskolacsoport esetén: p<0,01).
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7. táblázat: A légkördimenziók és az összesített légkörmutató pontátlagai az egyes iskolacsoportokban

Reziliens iskolacsoport pedagógusai (n=173)
Veszélyeztetett
iskolacsoport
pedagógusai
(n=156)*
Összes vizsgált
iskola pedagógusa (N=2 238)
*

I.
Kapcsolatok,
együttműködés

II.
Közös értékrend

III. Pedagógiai
gyakorlat

IV.
Általános közérzet

Összesített
légkörmutató

Átlag

Szórás

Átlag

Szórás

Átlag

Szórás

Átlag

Szórás

Átlag

Szórás

75,2

16,1

75,4

19,2

73,1

15,1

73,9

20,6

74,4

15,4

71,1

16,2

72,8

17,3

68,1

15,4

70,4

18,4

70,3

14,8

75,9

16,1

77,0

17,2

74,7

14,4

76,5

18,2

75,8

14,4

Szignifikáns eltérések az átlagtól.

A vizsgálatunk fókuszában álló reziliens és veszélyeztetett iskolacsoportok pedagógusai légkörérzetében is számottevő különbség fedezhető fel, s épp azon dimenziókban, amelyek a legerősebb kapcsolatot mutatják az eredményességgel. A veszélyeztetett intézmények pedagógusai tehát mind a négy vizsgált légkördimenzió mentén
kedvezőtlenebbül ítélik meg iskolájuk légkörét, mint a reziliens iskolák pedagógusai,
amely különbség különösen az interperszonális kapcsolatok, a szakmai együttműködések, a döntés-előkészítés, valamint a pedagógiai gyakorlatok dimenziójában érhető
tetten. Vagyis a légkörérzetet meghatározó olyan tényezők, mint az oktatási szereplők
közötti jó partneri viszony, a szorosabb együttműködés a helyi közösséggel, a szakmai kérdések folyamatos megbeszélése, a részvételi lehetőség a döntésekben, a pedagógiai munka színvonala és hatékonysága vagy az extrakurrikuláris lehetőségek
(például sport, zene) biztosítása növeli, növelheti annak az esélyét, hogy egy hátrányosabb társadalmi összetételű iskola eredményesebb lehessen. Az iskolacsoportok
közötti eltérések szemléletesebb ábrázolása érdekében a két iskolacsoport pedagógusaira szűkítve újraszámoltuk a légkörmutatók értékeit, majd a kapott változókból 0
átlagú és 1 szórású standardizált változókat hoztunk létre, amelyek pozitív értékei
a két iskolacsoport együttes átlagához képest kedvezőbb iskolai légkört, a negatívak
pedig egyre kevésbé kedvező klímát jelölnek (lásd 1. ábra).
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1. ábra: A légkördimenziók és az összesített légkörmutató standardizált értékei az egyes
iskolacsoportokban
0,2

0,1

0,0

–0,1

–0,2

Kapcsolatok, együttműködés*

Közös értékrend

Pedagógiai gyakorlat*

Reziliens iskolacsoport pedagógusai (n=173)
*

Általános közérzet

Összesített légkörmutató*

Veszélyeztetett iskolacsoport pedagógusai (n=156)

Szignifikáns eltérések (független kétmintás t-próba, p<0,05).

Az elvárt pedagógiai célok és kompetenciák különbségei a vizsgált
iskolacsoportokban
Az iskolai légkör és eredményesség szempontjából nem megkerülhető annak a feltárása, mit tekintenek a pedagógusok munkájuk legfontosabb céljainak. Korábban láthattuk, hogy a légkörkutatások egyik lényeges eleme a pedagógiai célok vizsgálata, de az
iskola, a pedagógusok céljai az eredményességkutatások esetén is központi tényezők.
A sikeres iskolát tág megközelítésben értelmezhetjük úgy is, ha az adott intézmény
eléri a maga elé kitűzött célokat, akkor már eredményesnek tekinthető (Madaus–Airasian–Kellaghan, 1980). Az, hogy a kutatások során mit, illetve milyen jellemzőket
vizsgálunk, leginkább attól függ, mit tartunk az iskola, az oktatás céljának, társadalmi feladatának (Maeyer, 2010), ami szintén a célok fontosságát támasztja alá.
A pedagógus-adatfelvétel során 14 pedagógiai célt soroltunk fel (lásd 8. táblázat),
amelyből a válaszadóknak azt az ötöt kellett kiválasztaniuk, amelyeket pedagógiai
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munkájuk során a legfontosabbnak tartanak. A válaszokban egyértelműen az élre
került a jó légkör megteremtése, az érdeklődés felkeltése, valamint a továbbhaladás
segítése. A megkérdezettek szintén fontosnak vélték a tanulói motiváció felkeltését
(53,5%), az egyénre szabott képességfejlesztést (44,9%), a szilárd értékrend közvetítését (43,3%), a hátrányos helyzetű tanulók segítését (41,8%), valamint az általános
képességek fejlesztését (34,6%) (lásd 8. táblázat).
A legfontosabb célok tekintetében a két vizsgált iskolacsoport se az átlagtól, se egymástól nem különbözik jelentősen. A két iskolacsoport alacsony társadalmi státusza
következtében, a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedésének, felzárkóztatásának
segítése mind a reziliens, mind a veszélyeztetett iskolákban tanítók esetében nagymértékben felértékelődik. Általánosságban elmondható, hogy a reziliens iskolacsoport pedagógusainak válaszai inkább az átlaghoz közeliek, miközben feltűnő, hogy
az általános képességek fejlesztése az átlaghoz és a másik iskolacsoporthoz képest is
kisebb súllyal jelenik meg a pedagógiai célok között. Ezen cél helyett egyértelműen a
hátrányos helyzetűek támogatása került előtérbe, továbbá látható némi – ha statisztikailag nem is kiugró mértékű – elmozdulás az egyénre szabott fejlesztés és a tehetséggondozás kiemelt kezelése irányába is. A veszélyeztetett iskolacsoport pedagógusai
az egyéni fejlesztést, valamint az önálló tanulás ösztönzését jelölték meg az átlagosnál
lényegesen kisebb arányban, esetükben a válaszok elsősorban a hátrányos helyzetűek támogatása, az intézményvezető elvárásainak való megfelelés, valamint a teljesítményméréseken történő jó szereplés felé mozdulnak el. A veszélyeztetett iskolákban a
mérési eredmények pedagógiai célként való felértékelődése nem meglepő, hiszen egyrészt ezen intézmények kompetenciaméréseken elért teszteredményei rendkívül alacsonyak, másrészt egy 2014. évi miniszteri rendelet alapján az intézményvezetőknek
az iskolai intézkedési tervek kialakítása és végrehajtása során figyelembe kell venniük
a mérési eredményeket is. Vélhető tehát, hogy a mérési eredmények javítása egyben
intézményvezetői elvárásként is jelentkezik ezekben az iskolákban15 (lásd 8. táblázat).
A két iskolacsoport között összességében az olyan pedagógiai célok említéseiben
tapasztalható jelentős különbség, mint az egyénre szabott fejlesztés, az önálló tanulás
segítése, az általános készségfejlesztés, valamint a jó szereplés a teljesítményméréseken. Előbbi kettő a reziliens iskolák, míg utóbbi kettő a veszélyeztetett iskolák pedagógusai körében jelenik meg érezhetően magasabb arányban. Mindez arra mutat rá,
hogy a reziliens iskolák pedagógiai gyakorlatában, módszereiben sokkal inkább jelen
lehet a tanulók egyénre szabott fejlesztési támogatása, valamint az önálló, önvezérelt tanulás elősegítése, ami a hátrányos helyzetű iskolákban (is) nagyobb mértékben

15

Lásd: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó
miniszteri rendeletek módosításáról, 9. § (10) bekezdés.
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együtt járhat a jobb eredmények elérésével, a sikeres előrehaladással, mint csupán az
általános képességek fejlesztésére fókuszálás (lásd 2. ábra).
8. táblázat: A pedagógiai célok megjelenése a reziliens és a veszélyeztetett iskolacsoportokban (az említések aránya, %)*

PEDAGÓGIAI CÉLOK
Jó légkörűek legyenek a foglalkozásaim/tanóráim, aktivizáljam a gyerekeket, felkeltsem az érdeklődésüket.
Az általam tanított gyermekek/diákok minél sikeresebben tudjanak továbbhaladni, továbbtanulni.
Felkeltsem és fenntartsam a gyerekek/tanulók tanulási
motivációját.
Egyénre szabottan segítsem a gyerekek/tanulók képességeinek kibontakozását.
Szilárd értékrendet közvetítsek a gyerekek/tanulók
számára.
Segítsem a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók beilleszkedését, felzárkóztatását.
Minél jobban fejlesszem a gyerekek/tanulók általános
képességeit.
Elősegítsem és támogassam az önálló/önvezérelt tanulást.
Az általam tanított gyerekek/tanulók minél több (tan)
tárgyi ismeretet szerezzenek.
Az általam tanított gyerekek/tanulók a különböző méréseken, vizsgákon (DIFER, Országos kompetenciamérés,
PISA, PIRLS, TIMSS, érettségi stb.) jól szerepeljenek.
Az intézményvezetés elvárásainak megfeleljek.
Kiemelten kezeljem a tehetséggondozást.
Teljes mértékben megfeleljek a tantervi előírásoknak.
A pedagógiai munka általam vallott céljait elfogadtassam a gyerekek/tanulók szüleivel.

Reziliens iskolacsoport
pedagógusai
(n=173)

Veszélyeztetett
iskolacsoport
pedagógusai
(n=156)

Összes vizsgált
pedagógus
(N=2 238)

74,0

72,4

78,2

76,9

75,0

77,3

51,4

54,5

53,5

50,9

36,5

44,9

42,2

41,7

43,3

57,2

55,1

41,8

26,6

39,7

34,6

24,3

14,7

26,0

18,5

12,2

16,4

12,7

23,7

15,9

16,8
15,0
9,8

22,4
10,3
7,7

14,6
13,4
7,7

3,5

4,5

6,2

Legfeljebb öt célt jelölhettek a válaszadók. A pedagógiai célokat az összes vizsgált pedagógus válaszai
szerinti csökkenő sorrendben tüntettük fel. Az átlagos megoszlástól való – binomiális tesztekkel mért
– szignifikáns eltéréseket dőlt szedéssel jelöltük.
*

Ezt erősíti meg az oktató-nevelő munka során szükségesnek tartott pedagóguskompetenciák megítélése is a megkérdezettek körében. Az online kérdőívben a válaszadók kilenc kompetenciát értékelhettek egy kilencfokú skálán (lásd 9. táblázat). Megjegyezzük, hogy a felsorolt lehetőségek nem minden esetben különítik el egyértelműen
az egyes kompetenciákat (például nincs éles határvonal a személyiség fejlesztése, az
egyéni bánásmód és a tanulás támogatása között), továbbá a pedagógusok általi értelmezésük is ambivalens (lásd például a szakmai, szakmódszertani tudás és a szakmai
fejlődés iránti elkötelezettség megítélése között tapasztalható lényegi eltérést). Ugyan67
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akkor a beérkező válaszok így is jelzésértékkel bírhatnak arra vonatkozóan, hogy az
egyes iskolacsoportba tartozó pedagógusok miként viszonyulnak mindennapi nevelési-tanítási munkájukhoz.
Az eredmények alapján a szakmai és módszertani tudás az a tényező, amelyet a pedagógusok szinte mindegyike az első helyek valamelyikére sorol, vagyis amelyet munkája során a legfontosabbnak tart. Ezt az egyéni fejlesztés, a tanulás támogatása, a pedagógiai tervezés, valamint a kommunikáció és az együttműködés követi.
Az esélyegyenlőség és a közösségi fejlesztés, valamint a szakmai fejlődés fontosságának megítélése már hátrébb sorolódik, a rangsor végére pedig a pedagógiai értékelés
és az IKT-kompetenciák kerültek. Igazolva az eddig feltártakat, a pedagógiai munka során szükségesnek ítélt kompetenciák közül a tanuló személyiségfejlesztése és az
egyéni bánásmód a reziliens iskolákban az átlagnál, illetve a veszélyeztetett iskolák
esetén tapasztaltnál is lényegesen fontosabbnak mutatkozik. A reziliens iskolákban az
átlaghoz képest fontosabbnak tartják még a közösség kialakulásának és fejlődésének
segítését, az esélyegyenlőség megteremtését is. A veszélyeztetett iskolák pedagógusai
válaszai alapján pedig ismét elmondható, hogy az egyéni fejlesztés, bánásmód szükségességét az átlagosnál jóval kisebb jelentőségűnek vélik (lásd 9. táblázat).
2. ábra: A pedagógiai célok reziliens és veszélyeztetett iskolacsoportok közötti különbségei (az említések aránya, %)*
51%

Egyénre szabottan segítsem a
gyerekek/tanulók képességeinek
kibontakozását.

37%

27%

Minél jobban fejlesszem a
gyerekek/tanulók általános
képességeit.

40%

24%

Elősegítsem és támogassam
az önálló/önvezérelt tanulást.

15%

Az általam tanított
gyerekek/tanulók
a különböző méréseken,
vizsgákon jól szerepeljenek.

13%
24%
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Reziliens iskolacsoport pedagógusai (n=173)
*

Szignifikáns eltérések (Khi-négyzet próba, p<0,05).
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9. táblázat: A pedagóguskompetenciák fontosságának megítélése kilencfokú skálán a reziliens és a veszélyeztetett iskolacsoportokban (csak a valamennyi itemre válaszolók átlaga)*

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK
Szakmai és szakmódszertani tudás
A tanulói személyiség fejlesztése, egyéni bánásmód
A tanulás támogatása
Pedagógiai tervezés
Kommunikáció és együttműködés
A közösség kialakulásának és fejlődésének segítése, az esélyegyenlőség megteremtése
Szakmai fejlődés iránti elkötelezettség
A pedagógiai értékelés
IKT-kompetencia

Reziliens iskolacsoport pedagógusai (n=142)
7,25

Veszélyeztetett
iskolacsoport
pedagógusai
(n=136)
7,45

Összes vizsgált
pedagógus
(N=1 910)
7,50

6,68

5,87

6,25

5,77
5,37
5,39

5,97
5,70
5,19

6,08
5,49
5,27

4,99

4,49

4,58

4,54
2,73
2,27

4,52
3,15
2,66

4,54
2,92
2,37

Kilencfokozatú skála: 1 = legkevésbé fontos, 9 = legfontosabb. A pedagóguskompetenciák az összes
vizsgált pedagógus pontátlagai alapján növekvő sorrendben vannak feltüntetve. Az átlagtól való –
egymintás t-próbákkal mért – szignifikáns eltéréseket dőlt szedéssel jelöltük.
*

A reziliens és a veszélyeztetett iskolacsoportokban tanító pedagógusok értékítéleteit tüzetesen összevetve azt tapasztalhatjuk, hogy az előbbi kategóriába tartozó pedagógusok inkább azon kompetenciákat tartják szükségesnek, fontosabbnak munkájuk
során, amelyek a tanulói személyiség fejlesztésére, az egyéni bánásmódra, valamint
a közösség fejlesztésére, az esélyegyenlőség megteremtésére és a kommunikációra,
az együttműködésre irányulnak. A veszélyeztetett iskolákban – az eddig ismertetett
eredményekkel összhangban – némiképp felértékelődik a szakmai és módszertani
tudás, a pedagógiai tervezés és értékelés, valamint a tanulás támogatása és az IKTkompetencia (lásd 3. ábra).
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3. ábra: A pedagóguskompetenciák fontosságát megítélő átlagpontok iskolacsoportok
közötti különbségei*
A tanulói személyiség
fejlesztése, egyéni
bánásmód**
A közösség kialakulásának és
fejlődésének segítése, az
esélyegyenlőség megteremtése
Kommunikáció és
együttműködés
A szakmai fejlődés iránti
elkötelezettség
A tanulás támogatása
Szakmai és szakmódszertani
tudás
Pedagógiai tervezés
IKT-kompetencia
Pedagógiai értékelés
–0,6

–0,4

–0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A pozitív különbségértékek a reziliens iskolákban fontosabbnak ítélt kompetenciákat jelzik.

*

**

Szignifikáns eltérés (független kétmintás próba, p<0,05).

Összegzés
Tanulmányunkban az iskolai légkör és az eredményesség közötti kapcsolatot,
valamint az azt befolyásol(hat)ó pedagógiai célokat és kompetenciákat vizsgáltuk.
Az elemzés során a társadalmi és gazdasági szempontból leghátrányosabb tanulói
összetételű sikeres (reziliens), illetve eredményeket kevésbé felmutatni képes (veszélyeztetett) általános iskolákra fókuszáltunk, döntően az Országos kompetenciamérés
adataira alapozva.
Kutatási eredményeink egyértelmű összefüggést mutatnak a pedagógusok által
észlelt iskolai légkör és az intézmény sikeressége között. Ezt egyrészről jól mutatja,
hogy az eredményességi mutatók (abszolút teszteredmények, PHÉ) és az általunk kialakított légkörindex között lényegi kapcsolat áll fenn, másrészről alátámasztja az is,
hogy a reziliens iskolákban dolgozó pedagógusok érezhetően kedvezőbbnek tartják
iskolájuk légkörét, ami főként a kapcsolatok, együttműködések, valamint a pedagógi70
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ai gyakorlatok kedvezőbb megítélésében nyilvánul meg. A légkör és az eredményesség
közötti kapcsolat erőssége a tényleges tesztpontszámok esetén, valamint a szövegértési képességterületen erősebb, hozzátéve, hogy egyik eredményességi mutatóval sem
túl erős ez a kapcsolat, ám mindenképpen jelzésértékkel bír.
Arra is fény derült, hogy a sikeresebb (reziliens) iskolákban nagyobb eséllyel vannak jelen olyan, az érzékelt légkört is meghatározó tényezők, amelyek növelik, növelhetik egy hátrányosabb társadalmi összetételű iskola sikeresebbé válási esélyét.
Ebbe az irányba hathatnak például a tanulók egyéni képességei és személyiségük fejlesztésére irányuló pedagógiai gyakorlatok, a folyamatos szakmai kommunikáció és
együttműködés, a részvétel lehetősége döntésekben, a tanárok és diákok, az iskolák,
illetve családok közötti jó partneri viszony, amint a minél több tanórán kívüli tevékenység (például sport, zene) biztosítása is.
Ezt támasztja alá, illetve egészíti ki az az eredményünk is, mely szerint a sikeresebb
(reziliens) iskolák pedagógiai gyakorlatában, módszereiben sokkal inkább jelen lévő
szándék a tanulók egyénre szabott fejlesztési támogatása, továbbá az önálló, önvezérelt tanulás elősegítése, mint a sikertelenebb (veszélyeztetett) iskolákban. Másként
fogalmazva, a tanulók egyéni fejlesztése, a tanulóra fókuszáló pedagógia, a tanulás
tanítása jobban segíti a kitűzött célok, eredmények elérését, a sikeres előrehaladást,
mint az a stratégia, gyakorlat, ha az iskola és pedagógusai csak az általános képességek fejlesztésére összpontosítanak.
Megállapításaink közül fontos kiemelnünk, hogy a hátrányos társadalmi státuszuk
ellenére sikeresebb (reziliens) iskolák pedagógusai munkájuk során valamelyest szükségesebbnek, termékenyebbnek tartják azon kompetenciákat, amelyek az egyénekre,
közösségekre fókuszálnak, valamint a velük való kommunikációt és együttműködést
közvetlenül segíthetik, míg a veszélyeztetett iskolákban a szakmai, tervezési és értékelési kompetenciákra kerül a nagyobb hangsúly. Kijelenthető tehát, hogy a sikerességben, eredményességben s ez által a kedvezőbb légkör kialakulásában is nagy
szerepük van az olyan fejleszthető és fejlesztendő humán tényezőknek és módszertani
elemeknek, amelyek elősegítik, hogy az adott pedagógiai szituációknak, a tanulók (és
pedagógusok) pillanatnyi lelki és szellemi állapotának megfelelően kerüljenek elő az
alkalmazott pedagógiai gyakorlatok, módszerek és eszközök.

H I VAT K O Z O T T I R O D A L O M
Arter, J. A. (1987): Assessing School and Classroom Climate. A Consumer’s Guide. Portland, Oregon,
Northwest Regional Educational Laboratory.
Bacskai Katinka (2007): Iskolai légkörvizsgálat nyolc debreceni gimnáziumban. Educatio, 2. sz. 323–330.
Bacskai Katinka (2015): Iskolák a társadalom peremén. Alacsony státusú diákokat tanító eredményes
tanárok. Szeged. Belvedere Meridionale Kft.

71

Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség
Balázs László (2014): Iskolai klíma hatása a tanulói teljesítményre. In: Balázs László – H. Tomesz Tímea
– H. Varga Gyula (szerk.): A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei.
A kommunikáció oktatása 6. Budapest. Hungarovox Kiadó, 38–54.
Balázsi Ildikó et al. (2010): PISA 2009 összefoglaló jelentés. Szövegértés tíz év távlatában. Budapest.
Oktatási Hivatal.
Balázsi Ildikó et al. (2013): PISA 2012 összefoglaló jelentés. Budapest. Oktatási Hivatal.
Balázsi Ildikó et al. (2014): Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei: Szövegértés, matematika,
háttérkérdőívek. Budapest. Oktatási Hivatal.
Buda Mariann (2009): Közérzet és zaklatás az iskolában. Iskolakultúra, 5–6. sz. 3–15.
Brookover, W. B. et al.(1978): Elementary school social climate and school achievement. American
Educational Research Journal, No. 15. 301–318.
Cohen, J. et al. (2009): School climate: Research, Policy, Practice, and Teacher Education. Teachers
College Recor, No 1. 180–213.
Csepeli György – Hegedűs T. András – Kozma Tamás (1976): Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei.
Budapest. Akadémiai Kiadó
Dronkers, J.–Róbert, P. (2003): The Effectiveness of Public and Private Schools from a Comparative
Perspective. EUI Working Paper SPS No. 2003/13.
Fényes Hajnalka – Pusztai Gabriella (2004): A kulturális és a társadalmi tőke kontextuális hatásai az
iskolában. Statisztikai Szemle, 6–7. sz. 567–582.
Freiberg, J. H. (Ed.) (1999): School climate: Measuring, Improving and Sustanining Healthy Learning
Environments. London. Falmer Press.
Griffith, J. (1995): An Empirical Examination of a Model of Social Climate in Elementary Schools. Basic
and Applied Social Psychology, No. 1–2. 97–117.
Gyökös Eleonóra – Szemerszki Marianna (2014): Hol tart ma az oktatáseredményességi kutatás? Új
Pedagógiai Szemle, 1–2. sz. 43–64.
Halász Gábor (1980): Az iskolai szervezet elemzése. Kutatási beszámoló az iskolai szervezeti klíma
empirikus vizsgálatáról. Rendszer- és szervezetkutatás (Iskolakutatás), 48. szám. Budapest. Magyar
Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutatócsoport.
Kozma Tamás (1985): Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet. Budapest. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó.
Kozma Tamás (2004): Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.
Lannert Judit (2006): Az iskolaeredményességi kutatások nemzetközi tapasztalatai. In: Lannert Judit
– Nagy Mária (szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Budapest. Országos Közoktatási Intézet,
17–42.
Madaus, G. F.–Airasian, P. W.–Kellaghan, T. (1980): School effectiveness: a reassessment of the evidence.
New York. McGraw-Hill.
Maeyer, S. D. et al. (2010): Effectiveness criteria in school effectiveness studies: Further research on the
choice for a multivariate model. Educational Research Review, No. 1. 81–96.
McMahon, S. D.–Wernsman, J.–Rose, D. S. (2009): The Relationof Classroom Environment and School
Belonging to Academic Self-Efficacyamong Urban Fourth- and Fifth-Grade Students. Elementary
School Journal, No. 3. 267–281.
Nahalka István (2015): Tanulói teljesítménymérések alkalmazhatósága a neveléstudományban. In: Széll
Krisztián (szerk.): Mit mér a műszer? A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról. Budapest.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 23–36.
Oktatási Hivatal (2014): OKM 2014 FIT-jelentés. Útmutató a Tanulási környezet jelentés ábráinak értelmezéséhez. Budapest. Oktatási Hivatal.
Elérhető: https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2014_Utmutato_a_Tanulasi_kornyezet_jelentes_abrainak_ertelmezesehez.pdf Letöltés ideje:[2016. 03. 01]

72

Széll Krisztián: Iskolai légkör és eredményesség
Oktatási Hivatal (2015): Országos kompetenciamérés technikai leírás. Kézirat. Megjelenés alatt.
Papanastasiou, C. et al. (2008): Factors Distinguishing Most and LeastEffective Schools in Terms of Reading
Achievement: a Residual Approach. Educational Research & Evaluation, No. 6. 539–549.
Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra.
Budapest. Új Mandátum Könyvkiadó.
Reynolds, D. et al. (2011): Educational effectiveness research (EER): a state-of-the-art review. School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, No. 2. 197–230.
Santiago, P. (2002): Teacher Demand and Supply: Improving Teaching Quality and Addressing Teacher Shortages. OECD Education Working Papers, No. 1. OECD Publishing.
Scheerens, J.–Glas, C.–Thomas, S. M. (2003): Educational Evaluation, Assessment and Monitoring.
A Systemic Approach. NL: Lisse, Swets & Zeitlinger Publishers.
Szabó Károly (2000): A tanítási klíma mérése. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz. 61–71.
Széll Krisztián (2015a): Iskolai eredményesség és tanári attitűdök. In: Szemerszki Marianna (szerk.): Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 25–51.
Széll Krisztián (2015b): Iskolai légkördimenziók – az igazgatók és a pedagógusok percepciói. In: Sági Matild
(szerk.): A pedagógushivatás megerősítésének néhány aspektusa. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
57–82.
Teddlie, C.–Reynolds, D. (Eds.) (2000): The international handbook of school effectivenes research. New York.
Falmer Press.
Thapa, A. et al. (2013): A Review of School Climate Research. Review of Educational Research, No. 3. 357–385.
Tímár Éva (1994): Városi és községi iskolák tanítási klímájának sajátosságai. Magyar Pedagógia, 3–4. sz. 253–
274.

73

Imre Anna
LEHETŐSÉGEK ÉS AKADÁLYOK
A TANÓRÁN KÍVÜLI TANULÁSBAN:
DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK ÉS
PEDAGÓGUSI MUNKATERHEK
Bevezetés, elméleti kérdések
Az utóbbi években előtérbe került a korai iskolaelhagyás kérdése az Európai Unióban,
s megnőtt az érdeklődés az ezen jelenség megelőzését vagy kezelését segítő tapasztalatok iránt. Az elmúlt másfél évtized nemzetközi tapasztalatai azt mutatják, hogy ennek
érdekében sokat tehet egy-egy ország oktatáspolitikája, amint maguk az iskolák is.
A témában megfogalmazott uniós javaslatok a szervezeti kultúra fontosságára, az intézményi szintű tudatos figyelemre és a javasolható politikák kialakítására helyezték
a hangsúlyt, öt célcsoportra vonatkozóan példatárral is illusztrálva1 a lehetőségeket.
Sok tekintetben hasonló javaslatokat fogalmazott meg az OECD Equity and Quality
című kiadványa, amelyben a tíz ajánlás közül öt irányult az intézményi szintű lehetőségekre2 (OECD, 2012). A nemzetközi szervezetek által szükségesnek tartott intézkedések többsége nem új, a korábbi esélykiegyenlítő és az élethosszig tartó tanulást
megalapozó javaslatokra is építenek, friss adatokkal és rendszerezett ismeretekkel
kiegészítve azokat.
A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó, intézményi fókuszú kérdésfeltevés az
iskolai és még inkább a tanulói eredményességet középpontba állító kutatásokra is
ráirányítja a figyelmet (Coleman–Hoffer–Kilgore, 1982; Scheerens–Bosker, 1997;
OECD, 2005). A tanulók számára az iskola elvégzésének segítése olyan beavatkozásokat jelent, ami segíti őket elsajátítani azokat a készségeket, amelyekkel meg tudnak
felelni az iskolai környezet elvárásainak, és fokozatosan fel tudnak készülni az életben
1

A 2014–2015 közötti időszakban az Európai Bizottság munkacsoportjában folyó munka nyomán
megfogalmazott ajánlások közreadják a legfontosabb tapasztalatokat (Schools Policy..., 2015).

2

A javaslatok: 1. az iskolavezetés megerősítése és támogatása, 2. támogató iskolai klíma és tanulási
környezet kialakítása, 3. jó felkészültségű tanárok vonzása, támogatása és megtartása, 4. eredményes
osztálytermi tanulási stratégiák kialakítása, 5. az szülőkkel és a helyi közösségekkel való kapcsolatok
kialakítása.
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való boldogulással összefüggő elvárásokra is. A kérdés elemzését nagyban segítik a
tanulói bevonódással (student engagement) foglalkozó elméletek és kutatások, ugyanis ez lehet az egyik legfontosabb tényező a lemorzsolódás megelőzésében. A tanulói
bevonódással összefüggő megközelítések a fogalmat jellemzően több dimenziójúnak
tekintik, ami a tanulói érzelmeket, viselkedést és kognitív jellemzőket egyaránt érinti
(Christenson–Reschly, 2013; Fredricks–Blumenfeld–Paris, 2004).
Egy, a tanulói bevonódás forrásaival foglalkozó, ún. motivációs elmélet eleve feltételezi az érdeklődést, a kíváncsiságot mint az emberi természet részét (Skinner et al.,
2013). Úgy véli, ha az alapvető szükségletek a társadalmi kontextusban és a tevékenységekben adottak, akkor az emberek konstruktív módon viselkednek. Ha azonban
ezek hiányoznak, akkor inkább visszahúzódnak, kimenekülnek vagy ellenszegülnek.
Az elméleti modell olyan alapvető pszichológiai szükségletekre épít, mint a kapcsolódás, a kompetencia- vagy eredményességérzés, illetve az autonómia szükséglete.
E megközelítésben az iskolák, a tanárok, a gyerektársak, a szülők és a társas környezet egyaránt hangsúlyos szerepet kapnak, továbbá a motivációs modell a társas környezet szereplői közötti támogató interakciók fontosságát is hangsúlyozza. A tanulók
motiváltsága visszahat a társadalmi partnerekre (tanárok, társak, szülők) is, olyan
kontextust teremtve, amely maga is jelentősen alakíthatja a mindennapi nehézségek,
kihívások kezelését az iskolában. A közeli és gondoskodó kapcsolat a tanárokkal és
más, iskolában dolgozó felnőttekkel fontos előrejelzője a tanulói bevonódásnak minden diákcsoport esetében. A megközelítésben ezért a pedagógusok szerepe kiemelkedő: ők is fontos szereplői a társas környezetnek, saját magatartásuk révén jelentős
mértékben befolyásolják a tanulókat. Ugyanakkor saját kapcsolódási, kompetenciaés autonómiaszükségleteik is vannak, s ők is egy tanulási környezet részeként működnek, amelyben számukra is fontosak a támogató tényezők és a megújulás lehetősége
(Skinner et al., 2013).
A tanulói eredményességgel összefüggésben számos kötet, tanulmány szól az
extrakurrikuláris foglalkozásokon való részvétel hatásairól. Az ún. szervezett tevékenység összefoglaló megnevezést a strukturált megvalósítás, a felnőtt biztosította
felügyelet és a készségfejlesztési hangsúlyok jellemzik. A részvétel az ilyen tevékenységekben gyakran önkéntes, és erősen függ a hozzáféréstől (Mahoney et al., 2005).
A szervezett tevékenység kategóriát a sokféleség jellemzi: magában foglalhat országos
támogatású, helyi kezdeményezésű, de akár az iskolák által vagy helyi szinten szervezett programokat is. A szervezett foglalkozásokra irányuló kutatások azt mutatják,
hogy az ezekben való részvétel számos pozitív hatást eredményezhet a gyermekek és a
tinédzserek számára. Tartósnak bizonyuló kutatási eredmény, hogy a tanórán kívüli
tevékenységek hozzájárulhatnak a tanulmányi eredményességhez, a kudarcok és a lemorzsolódás elkerüléséhez s a sikeresebb továbbtanuláshoz is (Mahoney et al., 2005;
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Eccles, 2005; Pusztai, 2009; Juroven et al., 2013). A vizsgálatok arra is utalnak, hogy a
veszélyeztetett tanulók gyakorta többet profitálnak, mint társaik, feltehetőleg annak
okán, hogy nekik a fejlődéshez szükséges erőforrások kevésbé állnak rendelkezésükre.
A kutatások egy része ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a program tartalma és minősége, illetve hogy megfelelő feltételek hiánya esetén az extrakurrikuláris tevékenységek nemcsak hasznosak lehetnek, hanem károsak is.
Jelen tanulmány a fenti két elméleti kerethez kapcsolódó megközelítésben tárgyalja
a tanulói eredményességgel kapcsolatos tapasztalatokat a tanórán kívüli foglalkozásokkal összefüggésben, kiemelt figyelemmel a pedagógusok és az eltérő kontextusok
szerepére. A fenti kérdéseket a hazai szakirodalom is tárgyalja, több oldalról is közelítve a problémakört. Közülük a közelmúltban megjelent munkák több termékeny
gondolata, értékes tapasztalata is gazdagította mondandónkat (Pusztai, 2009; Pusztai, 2015; Bacskai, 2015; Szemerszki, 2015), ugyanakkor elemzésünk alapvetően egy
2013/2014-ben készült kutatás3 adataira, illetve az e könyv Bevezetésében ismertetett
kvalitatív vizsgálatra épül.

Az empirikus vizsgálat tanulságai
A köznevelés jogi szabályozása változásai4 nyomán, a 2013/2014-es tanévet követően
a délutáni foglalkozások valamelyest kibővültek a hazai általános iskolákban. Szerkezetük és volumenük változatos módon alakult, településtípus szerint például a kiemelt évben a fővárosban volt a legmagasabb a részvétel napköziben, legalacsonyabb
a délutáni egyéb foglalkozásokon5. Az országos átlaghoz viszonyítva a községekben
magasabb volt a szakkörökön és a délutáni egyéb foglalkozásokon résztvevők aránya,
ugyanakkor átlag alatt maradt a napközi igénybevétele. A városi és megyei jogú városi alapfokú intézményekben a részvételi tendenciák az átlaghoz esnek közel (lásd 1.
táblázat).
A napközi látogatottságát és a délutáni foglalkozások alakulását megyei bontásban is áttekintettük. A vizsgált évben a napközis foglalkozások az ország kedvezőbb
adottságú térségeiben és megyéiben haladták meg az átlagot: Budapest mellett még
3

A vizsgálat a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretein belül, Eredményesség és
társadalmi beágyazottság címmel valósult meg. Kutatásvezető: Imre Anna, az eredményekről részletesebben lásd: Imre, 2015.

4

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 27. §, 55. §. (1), 4. § (5), illetve 62. § (5) (6) (7) bekezdések.

5

A délutáni egyéb foglalkozás tartalmazza az összes olyan szervezett tevékenységet, ami nem szakkör,
művészeti csoport, önképző kör, iskolai sportkör, énekkar, illetve napközi, jellemzően a tanulószoba
értendő alatta.
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négy dunántúli és két dél-alföldi megyében. A délutáni egyéb foglalkozások részvételi
arányaiban mutatkozó jelentős mértékű növekedés 2010 és 2014 között elsősorban a
hátrányos helyzetű térségekben volt megfigyelhető, 15%-ot meghaladó az emelkedés
(növekvő sorrendben) Hajdú-Bihar, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyékben (lásd Függelék 1. táblázat).
1. táblázat: A délutáni foglalkozásokon részt vevő tanulók aránya településtípus szerint az
általános iskolákban, 2014 (%)

Főváros
Megyei jogú
város
Város
Nagyközség
Község
Országosan

MűvészeÖnképzőti foglalkör
kozás
5,7
0,6

Egyéb
foglalkozás
13,1

Tanuló
(fő)

Szakkör

Sport

Napközi

Énekkar

117 384

40,3

23,7

53,2

11,3

156 767

42,2

26,1

44,6

8,7

5,2

0,4

15,9

272 824
29 677
171 834
748 486

41,3
38,8
47,6
42,7

23,5
23,1
32,4
26,1

38,8
30,6
40,7
42,4

7,6
5,1
7,0
8,2

5,6
4,7
7,9
6,0

0,3
0,1
0,6
0,4

15,1
19,5
22,1
16,7

Forrás: KIR, 2014.

A délután 16 óráig tartó iskola bevezetésével kapcsolatban, a 2013/2014-es tanévben
az alapfokú oktatási intézmények körében folytatott kutatásunk6 lehetőséget adott a
fenti tendenciák közelebbi vizsgálatára is. A helyszínként választott három, társadalmi-gazdasági szempontból eltérő – átlag feletti, átlagos és átlag alatti – helyzetű járásban összesen 35 iskolába jutottunk el, és azokban az iskolavezetők, a pedagógusok, a
felső tagozatos tanulók, illetve szüleik véleményét kértük az új helyzettel, továbbá más
kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben, melyekből néhányat érdemes új szempontunk alapján is górcső alá vonni. Jelen elemzésünk a három járás összesen 818 ötödik,
850 nyolcadik évfolyamos tanulója, továbbá 548 pedagógusa válaszaira épül. Miután
tanulmányunk az eltérő tanulói összetétel mentén kívánja feltárni a tanórán kívüli
tanulási lehetőségek iskolák közötti eltéréseit, két kategóriába soroltuk a felkeresett
intézményeket: a hátrányos helyzetű tanulókat relatíve alacsony (33% alatti) és magas
(33% feletti) arányban fogadókét.
A kedvezőbb összetételű iskolacsoportban a legalább érettségizett szülők gyerekeinek aránya 77,6%-ot tesz ki, míg a másik, hátrányos összetételűben az érettségivel
nem rendelkező szülők gyermekei vannak többségben (59,5%). Azt vizsgálva, hogy
a tanulók mekkora hányada jár tagozatra, szintén – nem meglepő jellegű – eltérést
6

A kutatás munkálataiban Berényi Eszter, Ercsei Kálmán, Imre Anna, Imre Nóra és Jankó Krisztina
vettek részt. Az érintett iskolák közreműködését ezúton is köszönjük.
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tapasztalunk: a hátrányos összetételű iskolák tanulói között jóval kisebb arányban
fordulnak elő tagozatos osztályba járó diákok (lásd 2. táblázat).
2. táblázat: Az anyák iskolázottsága, illetve a tagozatos osztályba járók aránya a tanulói
összetétel alapján kialakított iskolakategóriákban 5. évfolyamon, 2013/2014 (%)
A hátrányos helyzetű
A hátrányos helyzetű
diákok aránya 1–33%
diákok aránya 33% feletti
közötti
Az anyák iskolai
végzettsége

A tanuló…

legfeljebb általános
iskola
szakiskola
érettségizett
diplomás
tagozatos osztályba jár
normál tantervű
osztályba jár

Átlag
N=818

9,2

28,1

18,0

13,2
36,2
41,4
60,7

31,4
23,4
19,1
16,1

22,7
29,8
29,8
37,6

36,3

82,9

60,9

Forrás: TÁMOP 3.1.1. Eredményesség és társadalmi beágyazottság című kutatás

Kutatásunk során az eredményesség fogalmát tágan értelmeztük, így azt nem kizárólag a tanulmányi előmenetellel mértük, hanem beleértettük a tanulói motiváltság,
a diákok iskolához, tanuláshoz fűződő viszonya alakulását is, miközben kiemelten
figyeltünk a tanulás környezeti feltételei javulásához közvetve vagy közvetlenül hozzájáruló tényezőkre.
A továbbiakban írásunk a tanulói eredményesség, a tanulói bevonódás és a társadalmi tőke elméleteire épít, a helyzetet a tanulók, a pedagógusok és az iskolai kontextusok oldaláról közelíti meg. Közelebbről, az alábbi három kérdés körbejárása strukturálja mondandónkat:
Milyen jellegzetességek ragadhatóak meg a tanulók oldaláról a hátrányos és nem
hátrányos összetételű iskolákban?
Mi jellemzi a megvalósítás oldalát, kiemelten a pedagógusok feladatai, nézetei és
támogatottsága alakulását a hátrányos és nem hátrányos összetételű alapfokú oktatási
intézményekben?
Mi rajzolódik ki a tapasztalatokból az eredményesség vonatkozásában?

Tanulók: délutáni részvétel, támogatás és eredmények
Bár a diákok részvétele az iskolák biztosította délutáni tevékenységekben az ezt előíró intézkedést megelőzően is jellemző volt, kutatási adataink a korábbiakhoz képest
számottevő növekedést mutatnak a 2013/2014-es tanévben. Ugyanakkor a részvételi
tendenciák eltérőek a két vizsgált évfolyamon és a két iskolakategóriában is. Az ötödik
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évfolyamon a tanulók 36%-a minden délután az iskolában maradt, további 17% a hét
néhány napján ugyancsak bent tartózkodik. Nyolcadik évfolyamon a mindennapos
részvétel mindössze 16%-os arányt mutat, a ritkább délutáni bent maradás mértéke
azonban megegyezik az ötödikesekével. A hátrányos és a kedvezőbb összetételű iskolák között a felső tagozatra lépőknél nincs lényeges különbség, a végzős évfolyamon
azonban, a nem hátrányos összetételű iskolákban a délután tanulószobán vagy más
foglalkozáson maradók együttesen is mindössze 9,4%-ot tesznek ki, míg a másik iskolakategóriában 22%-os e mutató értéke (lásd 3. táblázat).
3. táblázat: A délutáni bent maradás mintázatai az általános iskola 5. és 8. évfolyamán a
két különböző tanulói összetételű iskolacsoportban, 2013/2014 (az adott választ jelölők
aránya, %)
5. évfolyam
A hátrányos
A hátrányos
helyzetű
helyzetű diákok
diákok aránya
aránya 33%
1–33% közötti
feletti
Mindennap délután 4
óráig vagyok iskolában,
tanulószobában **
Mindennap délután 4
óráig vagyok iskolában,
tanórán vagy délutáni
foglalkozáson
Hetente egyszer elmegyek az iskolából
délután 4 óra előtt
Hetente többször
elmegyek az iskolából
délután 4 óra előtt
Minden nap elmegyek
az iskolából délután 4
óra előtt

Átlag

A hátrányos
helyzetű diákok aránya
1–33% közötti

8. évfolyam
A hátrányos
helyzetű
diákok aránya
33% feletti

Átlag

29,3

25,8

27,5

5,9

12,0

9,1

8,6

8,4

8,5

3,5

9,9

6,8

7,5

5,3

6,3

4,6

4,3

4,4

7,2

12,9

10,2

11,0

14,7

12,9

47,4

47,6

47,5

75,1

59,1

66,7

A feltett kérdés: Melyik állítás áll közelebb a valósághoz?
p≤ 0,050; **p≤ 0,005

*

A tanulói összetétel szerint elkülönített intézménytípusok között tendenciaszerű
eltérések figyelhetőek meg a tanórán kívüli részvétel tekintetében. A hátrányos helyzetű tanulókat magas arányban fogadó iskolákban a tanulók az átlagot meghaladó
arányban vettek részt valamennyi tevékenységi formában, tekintet nélkül arra, hogy
inkább tehetséggondozó, helyzetbe hozó vagy inkább felzárkóztató jellegű tevékenységről van szó (lásd 4. táblázat). Az előző évi részvételi arányokkal összevetve jelentős
eltéréseket figyelhetünk meg a változások tekintetében is. A kedvezőbb összetételű
iskolákban a részvétel változása a két tanév között 10% alatt maradt valamennyi fog80
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lalkozás esetében, ezzel szemben a hátrányos összetételű intézményekben (a tehetséggondozás kivételével) az eltérés 10%-ot meghaladó mértékű volt (TÁMOP 3.1.1. Eredményesség…, 2013/1014). Az idegennyelv-oktatásban a növekedés kiugró mértékűnek
mondható: a tanulók közel egyötödét érintette (19%).
4. táblázat: Részvétel a különböző tanórán kívüli iskolai foglalkozásokon, a tanulói összetétel
alapján elkülönített intézménytípusok szerint, ötödik évfolyamon, 2013/2014 (%)

A hátrányos helyzetű
diákok aránya 1–33%
közötti
A hátrányos helyzetű
diákok aránya 33%
feletti
Átlag

Idegen
nyelv

Tehetséggondozás

Hittan

Sport

Korrepetálás, felzárkóztatás

Művészeti
foglalkozás

46,7

48,8

34,8

26,7

24,6

18,8

53,5

50,0

44,3

37,3

35,0

25,4

50,4

49,5

40,0

32,7

30,2

22,4

A délutáni iskolai tevékenységekben részt vevő diákok aránya több dimenzió, így a
szülők iskolázottsága, a nemek szerinti összetétel vagy a tanulmányi eredményesség
mentén is eltérő, tanulmányunk fókusza szempontjából mégis a tanulásban való támogatás igénye felől érdemes vizsgálódnunk. Bár utólag, ennek indokoltságát igazolja
az a tény is, hogy a tanulók 90%-ának van igénye valamilyen tantárgyban, formában tanulása segítésére, kétharmaduknak ritkán, egyötödüknek ellenben gyakran.
Ez utóbbiak aránya a hátrányos helyzetű iskolakategóriában a tanulók egynegyedét
teszi ki. A délután mindennap iskolában maradók egyharmad közeli arányban (31%)
azok közül kerülnek ki, akik gyakran szorulnak segítségre egy tantárgy vagy feladat
megértésében. A hátrányos összetételű iskolákban ez a mutató magasabb, a tanulók
kétötöde nyilatkozott hasonlóan (lásd 5. táblázat).
A tanulók 92%-a számára elérhető az iskolában olyan tanár, akihez segítségért
tudnak fordulni. A pedagógusok elérhetősége a hátrányos összetételű iskolákban a
minden délután bent maradók számára kedvezőbben alakul, az érintettek szinte teljes
körűen nyilatkoztak erről pozitív módon (lásd 6. táblázat).
A délutáni iskolában maradás kedveltsége nagymértékben megosztotta a tanulókat. Összességében a diákok 38,3%-a nyilatkozott úgy az ötödik évfolyamon, hogy inkább vagy nagyon kedveli a délután 4 óráig tartó iskolát, s valamivel többen, 45%-nyian választották az inkább vagy nagyon nem lehetőséget. A két iskolacsoportban a
leginkább érintett, mindennap bent maradó tanulók körében közel hasonlóan alakult a délutáni iskolai létet nem kedvelők aránya (30,6, illetve 30,4%). A hátrányos
összetételű iskolákban azonban jobb volt a lehetőség fogadtatása a tanulók részéről:
magasabb volt a délután 4 óráig tartó iskolát inkább vagy nagyon kedvelők együttes
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aránya (58,2%), mint a kedvezőbb összetételű iskolákban (53,1%) (lásd 7. táblázat).
A nyolcadik évfolyamon az inkább vagy nagyon nem kedvelők lényegesen többen
vannak (68%), és csak a tanulók 9,6%-a nyilatkozott kedvezően. A végzősök körében
már nem mutatkozott jelentős eltérés a hátrányos összetételű iskolákba járók és a többiek között.
5. táblázat: A tanulástámogatási igények gyakorisága a délutáni iskolában tartózkodás
és a tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusok szerint, ötödik évfolyamon,
2013/2014 (%)

A hátrányos helyzetű
diákok aránya 1–33%
közötti
A hátrányos helyzetű
diákok aránya 33%
feletti
Átlag

soha
ritkán
gyakran
soha
ritkán
gyakran
soha
ritkán
gyakran

Mindennap
bent marad 4
óráig
7,1
70,9
22,0
8,8
51,2
40,0
7,9
61,1
31,0

Hetente 1-2
alkalommal
elmegy
6,0
78,0
16,0
10,4
62,7
26,9
8,5
69,2
22,2

Soha nem
marad bent

Átlag

12,5
78,8
8,8
13,7
71,4
14,9
13,1
74,9
11,9

9,5
75,7
14,8
11,4
62,9
25,6
10,5
69,0
20,5

A feltett kérdés: Milyen gyakran fordul elő, hogy segítségre van szükséged valamelyik tantárgy, feladat
megértésével kapcsolatban?

6. táblázat: A tanulásban való segítség elérhetősége a délutáni iskolában tartózkodás és
a tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusok szerint, ötödik évfolyamon,
2013/2014 (az igen válaszok aránya, %)

A hátrányos helyzetű diákok aránya
1–33% közötti*
A hátrányos helyzetű diákok aránya
33% feletti
Átlag**

Mindennap bent
marad 4 óráig

Hetente 1-2
alkalommal
elmegy

Soha nem
marad bent

Átlag

93,9

93,5

84,2

89,1

98,1

93,2

91,7

94,1

95,9

93,3

88,0

91,7

A feltett kérdés: Van-e olyan tanár, akihez fordulhatsz valamelyik tantárgy, feladat megértésével kapcsolatban? *p≤0,050; **p≤ 0,005
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7. táblázat: A délután 4 óráig tartó iskola kedveltségi mutatói a délutáni iskolában tartózkodás és a tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusok szerint, ötödik
évfolyamon, 2013/2014 (%)

A hátrányos helyzetű
diákok aránya 1–33%
közötti

nagyon nem kedvelem
nem nagyon kedvelem
semleges a véleményem
inkább kedvelem
nagyon kedvelem

Összesen
A hátrányos helyzetű
diákok aránya 33%
feletti
Összesen

nagyon nem kedvelem
nem nagyon kedvelem
semleges a véleményem
inkább kedvelem
nagyon kedvelem

Mindennap
bent marad
4 óráig
7,2
23,4
16,2
32,4
20,7
100,0
10,7
19,7
11,5
30,3
27,9
100,0

Hetente 1-2
alkalommal
elmegy
8,5
27,7
29,8
19,1
14,9
100,0
20,0
21,8
14,5
30,9
12,7
100,0

Soha nem
marad bent

Átlag

46,5
23,8
15,8
7,9
5,9
100,0
37,6
20,2
22,0
11,0
9,2
100,0

22,8
24,3
18,5
20,5
13,9
100,0
22,7
20,3
16,1
23,1
17,8
100,0

A feltett kérdés: Összességében mit gondolsz a délután 4 óráig tartó iskoláról?

Az eddigiekben az eredmények tekintetében azt láthattuk, hogy a délutáni foglalkozások közül a tanulószobai részvétel több vonatkozásban összefügg a tanulói eredményességgel is, ami elsősorban a házi feladat elkészítése és a másnapi felkészülést
segítő tevékenységek esetében egyértelmű. Hasonló pozitív egymásra hatás ragadható
meg az ötödik évfolyamon az előző évi tanulmányi eredmények vonatkozásában is,
a kedvezőbb tanulói összetétel következtében, ez azonban a nyolcadik évfolyamon
az összetétel változása miatt már nem figyelhető meg (Imre, 2015). Adataink azt is
látni engedik, hogy míg a nem hátrányos összetételű iskolák esetében a tanulószobás
gyerekek az ötödik évfolyamon a tanulmányi eredményesség szempontjából a jobb
tanulók közül kerültek ki, addig a hátrányos összetételű iskolákban a tanulószoba
elsősorban a gyengébbeket fogadja már az 5. évfolyamon is, s még inkább így van ez
nyolcadikban (lásd 1. és 2. ábra). Korábban már tapasztaltuk, hogy általánosságban
igaznak tűnik, hogy az 5. és 8. évfolyamon némileg eltér a tanulószoba jelentése és a
funkciója, de a társadalmi összetétel szerinti adatok 5. évfolyamon megmutatkozó
különbségei azt is sejtetik, hogy az eltérő tanulói összetételű intézményekben is más
és más lehet a tanulószoba funkciója. Mindez színes, akár ellentmondásos intézményi
gyakorlatokat sejtet az értelmezések és/vagy a pedagógiai gyakorlat vonatkozásában.
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1. ábra: A tanulószobai részvétel és az előző tanévi év végi bizonyítvány alakulása a tanulói
összetétel alapján elkülönített intézménytípusok szerint, ötödik évfolyamon (bizonyítványátlagok)
4,29

Átlag

Átlag

4,32

Többiek
4,21

Tanulószobás

4,16

33%–

Átlag
Többiek

4,22
3,96

1–33%

Tanulószobás
Átlag

4,48

Többiek

4,45

Tanulószobás

4,58

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,6

4,5

4,7

p=0,000

2. ábra: A tanulószobai részvétel és az előző tanévi év végi bizonyítvány alakulása a
tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusok szerint, nyolcadik évfolyamon
(bizonyítványátlagok)

Átlag

Átlag

3,96

Többiek

4,03

Tanulószobás

3,32

33%–

Átlag

3,8

Többiek

3,88

1–33%

Tanulószobás

3,23
4,15

Átlag

4,19

Többiek

Tanulószobás

3,53

0

p=0,000
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Kutatásunk adatai azt is feltárták, hogy az ötödik évfolyamon a hátrányos összetételű intézményekben a tanulószobás diákok nagyobb eséllyel (75%-ban) készítik el
a házi feladatot még az iskolában, mint a hasonlóképpen tanulószobára járó gyerekek
a kedvezőbb összetételű iskolákban (70%). (A 8. évfolyamon a megfelelő arányok 62
és 68%, de az eltérés már nem szignifikáns.) Ez arra utal, hogy a hátrányos összetételű
iskolák a házi feladat elkészítésére nagy figyelmet fordítanak, amivel hozzájárulnak a
tanulói eredményességhez, egy lehetséges kudarcforrás kiküszöbölése által.

Pedagógusok: feladatok és változások
A délután 4 óráig tartó iskola bevezetése kapcsán kiemelt terület a pedagógusok
helyzete, illetve véleményük, hozzáállásuk alakulása. Tudván, hogy a tanulói eredményesség jelentős részben a pedagógusokon múlik, helyzetük közelebbi megismerése, elemzése feltehetően következtetni enged a két vizsgált iskolacsoport diákjainak
tanulási sikerességére, esélyeikre is. A pedagógusok feladatainak növekedéséről, az
azokban feltáruló ellentmondások kérdéseiről a szakirodalom jóvoltából régóta tájékozódhatunk (OECD, 2005; Hargreaves, 2003; Nagy, 2010). A tanulók és a pedagógusok iskolában töltendő idejére vonatkozó intézkedés minden bizonnyal befolyásolja a
munkaterheket is, számunkra most az a kérdés: különbözik-e a változás mértéke az
általunk vizsgált eltérő összetételű iskolákban. Az új szabályozás jelentős hatással volt
a pedagógusok feladataira, napi munkájukra több vonatkozásban is, köztük például a
munkaidő alakulására is7. A heti munkaidőből a tanórán kívüli feladatokra fordított
rész valamivel több a hátrányosabb helyzetű tanulókkal foglalkozó intézményekben,
mint a kedvezőbb összetételűekben (Imre, 2015).
A tanítói-tanári feladatok változását két dimenzió mentén elemeztük: milyen mértékű a részvételük, bevonódásuk a délutáni foglalkozásokba, illetve jellemzően milyen
társadalmi hátterű gyerekeket tanítanak iskolájukban. A délutáni feladatokban való
érintettség változását a 2012/2013-as és a 2013/2014-es tanév összevetésével mértük.
A két tanév között 15 százalékkal nőtt az úgy nyilatkozók aránya, hogy gyakran tanítanak napközis vagy tanulószobai foglalkozáson.8 Különösen jelentős bővülés a szakkörvezetési feladatban volt megfigyelhető, ahol 19%-kal nőtt az érintettség, valamint
az egyéb feladatok és a napközi vonatkozásában, ahol 10%-kal, illetve 8%-kal emelkedett a kategórián belüli sokrétű feladatokba bevont pedagógusok köre. Az említetteken túl szerény bővülés tapasztalható a korrepetálás, a sport, az idegen nyelv és az
iskolaotthonos foglalkozás esetében is. A feladatnövekedés jól látható módon másként
7
8

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. § (5) (6) (7) bekezdés.
A délutáni foglalkozásokkal kapcsolatban a kérdésfeltevésben csak a napközis foglalkozás szerepelt,
a tanulószoba részben a napközi, részben az egyéb kategóriába került.
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jelent meg az eltérő helyzetű iskolacsoportokban: a hátrányosabb helyzetű intézményekben jelentősebb mértékű munkateher-növekedést figyelhettünk meg. Ha az eltérő tanulói összetételre is figyelemmel vagyunk, akkor az is kiolvasható az adatokból,
hogy az említett növekedések döntő része a hátrányos diák-összetételű iskolákban
történt. Az ezekben tanító pedagógusok egyötödének szakkörvezetéssel bővültek a
feladatai, s ugyancsak egyötödüknek egyéb, közel egytizedüknek napközis feladatokkal. A kedvezőbb gyerek-összetételű intézményekben a napközis feladatokban érintett
kör 8%-os bővülése volt a legnagyobb (lásd 8. táblázat).
Az egyik legjelentősebb feladatnövekedést a napközi, a tanulószoba jelentette a tanítók-tanárok számára. Ez utóbbiban a pedagógusok átlagosan 20%-a vált érintetté,
nagy különbséggel az egyes iskolakategóriák között: a hátrányos helyzetű tanulókat
magas arányban fogadó helyeken a mutató értéke 55%, ezen belül 30%-uk kifejezetten gyakran tanított tanulószobán. A kedvezőbb összetételű intézményekben csak a
pedagógusok 13%-a jelezte, hogy gyakran vezet tanulószobai foglalkozásokat (lásd 3.
ábra).
8. táblázat: Különböző pedagógusfeladatok és változásuk a 2012/2013-as és a 2013/2014es tanév között a tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusokban (%)
2012/2013
A hátrányos
helyzetű
diákok aránya 1–33%
közötti

A hátrányos
helyzetű
diákok
aránya
33%
feletti

Iskolaotthon

18,5

Napközi**
Korrepetálás
Szakkörök**
Művészeti
foglalkozás
Sport
Idegen
nyelv
Délutáni
kirándulás*
Egyéb

2013/2014

Átlag

A hátrányos
helyzetű
diákok
aránya
1–33%
közötti

A hátrányos
helyzetű
diákok
aránya
33%
feletti

11,7

15,5

24,6

50,0

35,9

43,8

71,4

71,4

47,5

Változás

Átlag

A hátrányos
helyzetű
diákok
aránya
1–33%
közötti

A hátrányos
helyzetű
diákok
aránya
33%
feletti

Átlag

15,8

20,7

6,1

4,1

5,2

58,1

44,4

52

8,1

8,5

8,2

71,5

75,3

76

75,6

3,9

4,6

4,1

48,2

47,8

53,3

66,8

59,5

5,8

18,6

11,7

24,8

19,4

22,4

25,6

20,4

23,5

0,8

1

1,1

19,4

26,6

22,6

23,2

29,3

26

3,8

2,7

3,4

10,9

10,3

10,6

9,9

12,4

11

–1

2,1

0,4

67,6

56,1

62,6

66,5

53,6

60,8

–1,1

–2,5

–1,8

56,2

46,3

51,9

58,2

66,7

62,1

2,0

20,4

10,2

A feltett kérdés: Részt vett-e az előző tanévben és részt vesz-e ebben a tanévben az iskolában az alábbiakban? *p≤0,050, **p≤ 0,005
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3. ábra: A tanulószobán különböző gyakorisággal tanító pedagógusok aránya a tanulói
összetétel alapján elkülönített intézménytípusokban (%)

33%–

44,9

1–33%

53,7

0

20

Nem tanít

11,6

13,4

21,8

11,6

40

Néha tanít

60

Időnként tanít

30,1

11,3

80

13,2

100

Gyakran tanít

Sokat számíthat a pedagógusterhek szempontjából az intézményi környezet, az iskolavezetés és a tanulókkal, kollégákkal való kapcsolat minősége is. Jól szervezett, jó
szakmai színvonalon működő testületben a feladatnövekedés relatíve kevesebb terhet
ró a pedagógusokra, mint a kevésbé jó feltételek mellett működőekben. A kérdés ezen
oldalát ezért külön is elemeztük. Megvizsgáltuk a tanórai foglalkozásokkal kapcsolatos tapasztalatokat is néhány, tanulási bevonódással összefüggő kérdésben. Az adatok alapján úgy tűnik, nemcsak a tanórán kívüli, hanem a tanórai foglalkozások is
eltérő nehézségű feladatok elé állítják a két iskolacsoport pedagógusait. A hátrányos
helyzetű tanulókkal csak szerényebb mértékben találkozó iskolák pedagógusainak
több, mint kétharmada (68%-a) nyilatkozott úgy, hogy a diákok többsége aktívan vesz
részt a tanórai munkában. A hátrányos helyzetű tanulókat magasabb arányban fogadó iskolák pedagógusai ennél kisebb, de 50%-nál magasabb arányban nyilatkoztak
úgy, hogy aktív munkára számíthatnak a tanulók többsége részéről, 46%-uk említése
szerint nagyobb passzivitásra lehet számítani, sőt, 10% esetében az óra zavarása is
jellemző. Ezen helyzettel függhet össze a tanulókkal való kapcsolat alakulása is. A pedagógusok 61%-ának kifejezetten jó a kapcsolata diákjaival, a kedvezőbb társadalmi
hátterű iskolákban ez az arány kétharmad feletti, a kedvezőtlenebb hátterű iskolákban csak valamivel 50% felett alakult.
A két iskolacsoport eltért a pedagógusok közötti kapcsolatok értékelését tekintve is.
A belső viszonyok minden esetben kedvezőbben alakultak a jobb hátterű tanulókkal
foglalkozó iskolákban. A különbség mindenütt megfigyelhető, de különösen jelentős
a vezetőkre és a szakmai segítőkre vonatkozóan. Csupán két terület van, ahol a hátrányosabb összetételű iskolák ápolnak szorosabb kapcsolatot, ez más iskolák pedagógusait és a külső szervezeteket érinti (lásd 9. táblázat). A szülőkhöz kötődően a fentihez
hasonló tendencia rajzolódik ki: a jobb összetételű iskolákban a pedagógusok legnagyobb része nagyon jó szakmai együttműködésről számolt be (46%), ennél valamivel
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kisebb része zökkenőmentes munkakapcsolatról (42%), s csak egytizednyi arányban
említettek problémát. A hátrányos helyzetű tanulók magasabb aránya mellett a szülői
kapcsolattartásban jelentkező problémák is gyarapodnak: a pedagógusok csak egynegyede említett kifejezetten jó szakmai együttműködést, bő fele zökkenőmentes munkakapcsolatot, egyötödük pedig alkalmi nézetkülönbségekről számolt be.
9. táblázat: A különböző szereplőkhöz kötődő kapcsolatok megítélése a pedagógusok körében a tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusokban (ötfokú skála átlagai)

A hátrányos helyzetű diákok aránya
1–33% közötti
A hátrányos helyzetű diákok aránya
33% feletti
Átlag

Szülők

Más iskolák pedagógusai a
településen, térségben

Külső
szervek

3,96

3,67

2,53

2,39

3,87

3,54

3,50

2,95

2,89

3,91

3,77

3,61

2,72

2,62

Iskolavezetés

Kollégák
a szakmai
munkaközösségben

Kollégák
a nevelőtestületben

Szakmai
segítők

4,33

4,26

3,94

3,97

3,93

4,17

4,11

A feltett kérdés: Hogyan jellemezné az alábbi szereplőkkel való kapcsolatát?

Kíváncsiak voltunk a pedagógusok intézményük működéséről alkotott véleményére is. A válaszadók döntően az iskolavezetőkre vonatkozó és a pedagógusi elkötelezettséggel összefüggő állításokkal értettek egyet. A két intézménycsoport esetében
számottevő az eltérés mértéke a sorrendben és az azonos állításokkal kapcsolatosan
is. Egy, az alsó és felső tagozaton tanító pedagógusokra vonatkozó állítás kivételével,
valamennyi esetben a hátrányosabb intézménykategóriába tartozók által adott értékek az alacsonyabbak. Az eltérés igen jelentős a vezetés és a pedagógusok célokkal
kapcsolatos nézetazonossága, valamint az iskolavezetés tanári munkát segítő mivoltára vonatkozó állítások esetében. A különbség a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó intézményekben a pedagógusok nézetazonosságára, intézményi kultúrájára
vonatkozó, illetve az elemzések használatával és a helyi közösséggel összefüggő állítások esetében volt a legnagyobb. Mindez arra enged következtetni, hogy a hátrányos
összetételű intézményekben a vezetési és az intézményi kultúra elmarad a kedvezőbb
helyzetű iskolák vezetési és szervezeti kulturális sajátosságaitól (lásd 10. táblázat).
Válaszadóink a saját munkájuk sajtosságaira irányuló kérdések között leginkább
azzal értettek egyet, hogy jellemzőek a pedagógusok közti jó együttműködések.
Az elfogadás mértéke alacsonyabb volt a szakmai kérdésekben történő önálló döntések meghozatalával kapcsolatban, s legkevésbé azzal az állítással értettek egyet, ami
a személyes elégedettség érzését is jellemző vonásként fogalmazta meg. Mindhárom
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kérdés vonatkozásában azonos irányú és mértékű volt a két iskolacsoport pedagógusai közötti eltérés: a hátrányos összetételű intézmények pedagógusainak válaszaiból
összességében kedvezőtlenebb helyzetkép bontakozik ki, s a személyes elégedettség
érzése esetükben a középértéket sem éri el (lásd 11. táblázat).
10. táblázat: Az intézményi működés jellemzői a pedagógusok válaszai alapján a tanulói
összetétel alapján elkülönített intézménytípusokban (ötfokú skála átlagai)

Az iskolavezetés minden eszközzel segíti a tanári munkát.*
A tanárok minden tanulóból igyekeznek a legtöbbet kihozni.**
A tanárok kiemelten figyelnek a tanulók előrehaladására.**
Jó a kapcsolat az alsó és a felső tagozaton tanító pedagógusok
között.*
Ebben az intézményben a pedagógusok partnerként tekintenek a szülőkre.*
A tanárok és a vezetés hasonló módon gondolkodnak az iskola
céljairól.**
Az iskola életébe, amennyire csak lehet, igyekszünk bevonni a
szülőket.*
A tanárok hasonlóan gondolkodnak a saját munkájukkal kapcsolatos fontos kérdésekről.*
Az intézményben olyan együttműködő kultúra van, amelyet
kölcsönös támogatás jellemez.**
Nagyon fontosnak véljük, hogy a problémákat kielemezzük a
döntéseket, beavatkozásokat megelőzően.**
Az intézmény és a helyi közösség között magas szintű az
együttműködés.**

A hátrányos
A hátrányos
helyzetű
helyzetű
diákok aránya
diákok aránya
1–33%
33% feletti
közötti
4,35
4,15
4,31
4,17
4,26
4,04

Eltérés

–0,20
–0,15
–0,22

4,20

4,21

0,01

4,20

4,00

–0,20

4,18

3,89

–0,28

4,10

3,92

–0,18

3,94

3,76

–0,18

3,90

3,55

–0,35

3,88

3,57

–0,32

3,56

3,17

–0,39

A feltett kérdés: Kérem, mondja meg, milyen mértékben ért egyet az alábbiakkal?
p≤0,050; **p≤ 0,005

*

11. táblázat: A pedagógusok vélekedése néhány, saját munkájukra vonatkozó állítással a
tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusokban (ötfokú skála átlagai)

A hátrányos helyzetű diákok
aránya 1–33% közötti
A hátrányos helyzetű diákok
aránya 33% feletti
Átlag

Személyes elégedettségérzés**

Szakmai kérdésekben
önálló döntések meghozatala*

Szakmai kérdésekben közös munka, jó
együttműködések**

3,2

3,7

3,9

2,9

3,4

3,6

3,1

3,6

3,8

A feltett kérdés: Milyen mértékben jellemzőek munkájára az alábbiak?
*
p≤0,050; **p≤ 0,005
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A pedagógusok elégedettségérzését nemcsak az iskola tanulói összetétele, hanem
egy további tényező, a szakmai együttműködés mentén is elemeztük. A válaszok
tanúsága szerint munkaközösségi együttműködésben a tanítók-tanárok általában
részt vesznek, többségük kedvezően nyilatkozott ezzel kapcsolatban, ám mindössze
harmaduk adott nagyon jó minősítést. Utóbbiak tapasztalataira külön is kíváncsiak voltunk, ezért néhány kérdést ezen elkülönítés alkalmazásával is megvizsgáltunk.
Az eredmények azt mutatják, hogy a valóban hasznos együttműködés több kérdés
vonatkozásában is jól megragadható, miközben szignifikáns eltéréseket eredményez
az egyes iskolakategóriákon belül is, illetve a hátrányosabb iskolakategória pedagógusai között. Míg a nagyon jó együttműködés a kedvező helyzetű iskolák pedagógusainak elégedettségérzésén nem változtatott lényegesen, addig a személyes elégedettség
érzése jóval az átlag fölé kerül a hátrányosabb iskolák azon pedagógusai esetében,
akik ilyen, nagyon pozitívnak minősített együttműködésben dolgoznak kollégáikkal
(lásd 4. ábra).
4. ábra: A személyes eredményesség érzése és a jó munkaközösségi kapcsolat eltérő intézményi környezetekben (átlagok)

33%–

Átlag

2,96

Nagyon jó

3,18

Jó

2,87
2,9

Nincs vagy nem jó

1–33%

Átlag

3,22

Nagyon jó

3,21

Jó

3,22

Nincs vagy nem jó
2,6

3
2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

p<0,05

Az eredményesség kérdései
Az eredményességgel és az azt befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos vélekedések elemzése ugyancsak érdekes tapasztalatokkal szolgált. Kérdőívünk egyik, a TALIS 2008-as
adatfelvételéből átvett kérdése lehetőséget adott a tanulói eredményesség értelmezései
összevetésére két iskolacsoportunkban. A két eltérő, egymást kizáró megközelítést
megfogalmazó állítás (lásd 12. táblázat) közül a pedagógusok jellemzően a „szakma90
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ilag kevésbé jó választ” sorolták előbbre a rangsorban. A kevésbé kedvező helyzetű
intézmények pedagógusai valamivel kevésbé értettek egyet azzal a – a tanulók többségének eredményesség javítása szempontjából kedvezőtlen – válasszal, ami a tanuló
eredményességét a többi tanuló teljesítményéhez mérten értelmezi (lásd 12. táblázat).
Az eredményesség értelmezései a kudarc oldaláról is megközelíthetőek. A két iskolacsoport pedagógusai körében megfigyelhető sok hasonlóság mellett, néhány
markáns eltérés is mutatkozik az állítások erősségét tekintve. A kedvezőbb összetételű iskolák pedagógusai számára a motiválás és a tanulókhoz fűződő jó kapcsolat
bizonyult fontosabbnak, a hátrányosabb összetételűek esetében viszont a fegyelmezett
tanórai viselkedés szerepelt viszonylagosan nagyobb súllyal (lásd 13. táblázat).
12. táblázat: Eredményességértelmezések a pedagógusok válaszai alapján a tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusokban (az állítások rangsorátlagai)
Amikor egy diákommal kapcsolatban
Amikor egy diákommal kapcsolatban
„jó teljesítményről” beszélek, olyan
„jó teljesítményről” beszélek, olyan telteljesítményre gondolok, amely jobb a jesítményre gondolok, amely jobb, mint
tanulók többségének teljesítményénél.*
az adott diák korábbi eredménye.
A hátrányos helyzetű
diákok aránya 1–33%
közötti
A hátrányos helyzetű
diákok aránya 33% feletti
Átlag

2,36

3,30

2,53

3,25

2,44

3,27

A feltett kérdés: Megítélése szerint / saját munkájában mi tekinthető a tanulói eredményesség jelének?
Kérjük, legfeljebb 3-at válasszon! *p≤0,05

13. táblázat: A kudarc ismérvei a pedagógusok válaszai alapján a tanulói összetétel alapján
elkülönített intézménytípusokban (a legfontosabb három közé sorolt jellemzők aránya, (%)

Ha a tanuló önmagához képest nem vagy nem eleget fejlődik.
Ha nem sikerül felkelteni a tanuló érdeklődését.**
Ha nem alakul ki jó kapcsolata a tanulóval.**
Ha a tanulók nem tudnak fegyelmezetten viselkedni a tanórán.**
Ha a tanuló teljesítménye a követelményektől elmarad.
Ha a tanuló nem készül rendszeresen minden órára.
Ha a tanuló a többiekhez képest rosszabbul teljesít.**
Ha a tanuló semmilyen téren nem ér el kimagasló eredményt.*

A hátrányos
A hátrányos
helyzetű
helyzetű
diákok aránya diákok aránya
1–33% közötti 33% feletti
82,9
83,8
79,2
69,2
59,7
46,7

Átlag
83,3
74,7
53,8

21,5

32,9

26,6

18,4
17,4
6,5
5,1

20,4
20,8
2,5
6,7

19,3
18,9
4,7
5,8

A feltett kérdés: És mit tekint kudarcnak? Kérjük, legfeljebb 3-at válasszon! *p≤0,050; **p≤ 0,005
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Az eredményesség összetevőivel kapcsolatban a pedagógusok az első két helyen
egyöntetűen a családi figyelem meglétét és a tanulók motivációját említették, az utolsókon pedig az iskola anyagi lehetőségeit, illetve az ott töltött idő hosszát. A skálaértékek jellemzően a hátrányosabb összetételű intézményi körben mutattak alacsonyabb
értékeket, néhány kivétellel: magasabbra értékelték a család társadalmi, kulturális
hátterét, a tanárok közötti együttműködést, a tanulók társadalmi összetételének a
hatását, valamint az iskola anyagi lehetőségeinek erejét, s bár nem minősítették feljebb, de előbbre sorolták a tanulók egyéni képességeit is. Ugyanakkor relatíve kevésbé fontos tényezőnek látták a pedagógusok felkészültségét (csak 4. helyen említik),
az iskolavezetés felkészültségét, továbbá a vezetés és a pedagógusok közti kapcsolat
jelentőségét. Összességében az tűnik ki az összevetés alapján, hogy a hátrányosabb
helyzetű intézmények esetében a másik intézménycsoporthoz viszonyítva jellemzőbb
a külső, az intézmények által nem befolyásolható tényezők szerepének az általuk befolyásolható tényezőknél magasabbra értékelése (lásd 14. táblázat).
14. táblázat: A tanulói eredményességhez hozzájáruló tényezők a pedagógusok véleménye alapján a tanulói összetétel alapján elkülönített intézménytípusokban (ötfokú skála
átlagai)

Családi figyelem megléte
A tanulók motivációja
A pedagógusok felkészültsége, személyes hatása*
A család jó társadalmi, kulturális háttere
Az önbizalom megléte**
Iskolai / osztálytermi légkör
A tanárok és diákok kapcsolata*
A tanulói egyéni képességek megléte
A pedagógusok által alkalmazott módszerek
A tanárok közti együttműködés
Az iskolavezetés felkészültsége
A tanulók társadalmi összetétele
Az iskolavezetés és a tanárok kapcsolata
Az iskola anyagi lehetőségei
Az iskolában töltött idő hossza

A hátrányos
helyzetű diákok Soraránya 1–33% rend
közötti
4,78
1.
4,61
2.
4,54
3.
4,43
4.
4,36
5.
4,32
6.
4,31
7.
4,29
8.
4,16
9.
3,89
10.
3,80
11.
3,77
12.
3,72
13.
3,50
14.
2,88
15.

A hátrányos
helyzetű
diákok aránya
33% feletti
4,75
4,54
4,39
4,48
4,16
4,19
4,13
4,23
4,11
4,11
3,67
3,86
3,65
3,67
2,78

Sorrend
1.
2.
4.
3.
7.
6.
8.
5.
9.
10.
12.
11.
14.
12.
15.

A feltett kérdés: Megítélése szerint az alábbiak milyen mértékben járulnak hozzá a tanulók eredményességéhez? *p≤0,050; **p≤ 0,005
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Tanórán kívüli tanulás a gyakorlatban – a kvalitatív vizsgálat
tapasztalatai
A továbbiakban a 2015/2016-os tanévben hat iskolára kiterjedő kvalitatív kutatás9
eredményei közül elsősorban a tanórán kívüli tanulással kapcsolatos tapasztalatokat,
továbbá ehhez kapcsolódóan a pedagógusok tanulói eredményességgel is összefüggő
tevékenységét, nézeteit mutatjuk be. Elsőként érdemes kiemelni, hogy a kisszámú
felkeresett intézmény tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos gyakorlata sokszínű képet mutat, akár iskolai, tanulói oldalról nézzük a fogadtatást, a részvételt, akár
a pedagógusok és munkájuk, akár az együttműködési lehetőségek oldaláról. Azt is
mondhatjuk: a hat iskolában csaknem hatféle módon alakult a megvalósítás, a természetesen előforduló hasonló megoldások ellenére.
A kezdeményezés – nevezetesen a délután 16 óráig tartó iskola – fogadtatása is eltérő volt. „A” iskola részéről egyértelműen és szinte minden szempont mentén negatív
volt, a többi helyszínen a vélemények az egyes tényezők mentén inkább megoszlottak.
A délutáni foglalkozások megszervezése is nagyon eltérő módon zajlott. Bár magát a
kezdeményezést „C” iskolában inkább pozitívan ítélték meg, az intézkedés nyomán
lényeges változás mégsem következett be, mivel az intézmény nem tudott saját erőforrásból szakkört (szakköröket) szervezni, a pedagógusok nagyfokú leterheltsége
miatt. Miután a működő szakköröket pályázati forrásokból finanszírozták, az elszámoláshoz biztosítani kellett az előírt résztvevői létszámot, így a gyerekek főleg ezeken
vettek részt, másra, például a házi feladat elkészítésére már gyakran nem maradt idő.
A délutáni tanulószobás foglalkozás megszervezése főleg a pedagógusok leterheltsége
miatt okozott problémát, csak három csoportot tudtak indítani, ezek pedig rendkívül
zsúfoltakká váltak (több mint 30 fő jutott egy csoportba).
„Van 16 óráig tartó foglalkoztatás, csak (nincsenek rajta ott). […]. Tavaly tíz tanulószobai
csoport volt az iskolában, most csak hét. De van olyan környékbeli iskola, ahol három.
[…] Helyileg is van gond, de inkább az, hogy nincs annyi pedagógus, aki túlórázhatna.
Idegen nyelvi szakköröm van, angol, német. A történelemtanárnak van foglalkozása. Matematikából felvételi előkészítőm van. A magyaros tanárnak már nem tudtam adni, mert
26 órája van. (igazgató)

„B” iskolában is pozitívan fogadták a lehetőséget, ennek ellenére itt sem éltek vele.
A tanórán kívüli iskolai programok száma az utóbbi egy-két évben – a források hiányára hivatkozva – csökkent, annak dacára, hogy a szülők továbbra is igényelnék
azokat. „D” iskolában a délutáni foglalkozások között elsősorban sport található nagy
9

A minta leírását e kötet Bevezetése tartalmazza, a kiválasztott intézmények rövid bemutatását pedig
Függeléke.
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választékban, de más is előfordul: jelentős a felzárkóztató foglalkozások száma, amit
kötelező órakeretben látnak el a pedagógusok alsó és felső tagozaton is. Minden tanítónak, tanárnak két korrepetálása van, amit saját osztályára fordít, ezen kívül van
három napközis csoport a felső tagozaton, kb. 20 fős létszámokkal, illetve működnek
különféle szakkörök (kézműves, tehetséggondozó, idegen nyelv, hittan stb.) is.
A részvétel a délutáni foglalkozásokon, az iskolában maradás kérdése több helyen
szigorú szempontok mentén dőlt el. „A” intézmény esetében a megvalósítás részvétellel kapcsolatos kérdéseibe a fenntartó jelentős mértékben beleszólt, erőteljes volt a
nyomás az adminisztráció ügyében is, ki, milyen felmentéssel hagyja el az iskolát idő
előtt.
„Nálunk ezt a tankerület nagyon szigorúan veszi, és bekéri az anyagot, hogy hány gyereket mentettünk fel, és miért mentettük fel.” (igazgató)

Az „F” iskolában a gyerekek beszámolója szerint az igazgatónő döntött a kérdésben.
„Felsőben, hetedikben és nyolcadikban a szülővel kellett kérelmet íratni. Ha behozták a
gyerekek, le kellett adni az igazgatónőnek, és eldöntötték, hogy én lehetek hazamenős.
Mert ha én nem fogom rendszeresen megcsinálni a házimat, nekem vissza kell jönnöm a
tanulószobára.” (tanuló)

„E” iskolában szintén az igazgató volt, aki a gyengébb tanulmányi eredményű vagy
hátrányos helyzetű tanulók számára kötelezővé tette a bennmaradást. Az érintett diákok körében ez egyértelműen negatív reakciókat váltott ki: a nyolcadikos fiúk kiugráltak az ablakon, ezt követően az igazgatónő visszakozott. A „B” iskolában a tanulók közül nem maradtak bent többen, mint korábban, csak azok, akik egyébként is
így tettek volna, vagy valamilyen szakkörre, felvételi előkészítőre járnak. A délután
is bent tartózkodók döntően a hátrányosabb helyzetű tanulók közül kerülnek ki, ez
jellemző például „A” iskolában, ahol a jobb helyzetű családból származó gyerekeket
kikérték szüleik (sokan közülük a közeli nagyvárosba járnak más foglalkozásokra).
„Nyolcadikosokkal vagyok tanulószobán. Ők még tanulnak. 7. órában ott vannak, ha
nem felzárkóztatón vannak, akkor a házit megbeszéljük. 9-10 gyerek van hivatalosan, de
van, amikor 14-en vannak. Ott házit gyakorolunk. Versenyeznek, hogy ki mehet a táblához. De a 8. órára már elfáradnak.” (pedagógus)

„D” iskolában felső tagozaton az ötödikesek-hatodikosok még bent vannak, de hetediktől kezdve kevesebben. Van egy időszak, 3-tól 4-ig, ami kötelezően a tanulásé,
ezeken készülnek a következő napra. Mivel ez szigorúan kötelező, nem is visznek haza
leckét a diákok.
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A tanulói eredményesség szempontjából megoszlanak a vélemények, kirajzolódik a
lehetőség is, de a fáradtság is. „A” iskolában az az összefoglaló vélemény, hogy az eredményességet az intézkedés eddig nem igazán tudta növelni, hiszen az intézményben
korábban is rengeteg pluszfoglalkozás, szakkör működött.
„Ezeknek a leszakadó gyerekeknek ezt segítségnek látom, de mégsem jön ki az eredmény.
[…] Tanulószobán itt ülnek, délután megkapnák a szaktanártól a segítséget, és ők erre
nem vevők, ez a baj. Abszolút nem vevők.” (igazgató)

Az igazgatóhelyettes valamivel árnyaltabban látja a helyzetet.
„A gyerekek nagy része azt mondja, hogy elfárad. Két évvel ezelőtt én csináltam a félévi
értekezletet. Gyerekeket és pedagógusokat is megkérdeztem a délutáni foglalkozásokról.
Egyértelműen azt mondták, hogy elfáradnak. Van, aki szereti, mert itt meg tudja csinálni
a házi feladatot. Mert ha otthon lenne, ehhez otthon nem kapna segítséget. Ilyen szempontból jó.” (igazgatóhelyettes)

Hasonló véleményt fogalmazott meg az egyik felső tagozatos tanár.
„Kétoldalú a dolog. Akik tanulószobán vannak, azoknak legalább az írásbeli házi feladata készen van. Amíg nem működött a tanulószobai rendszer, addig sokszor az írásbeli házi feladatot sem készítették el ezek a gyerekek, akik mögött nem áll otthon szülő.
[…] Ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nagy része idegileg gyenge, nem stabil
személyiség. Egy idő után a fáradtság már olyan szintű lesz ezeknél a gyerekeknél, hogy
nehezebben kezelhetőek.” (pedagógus)

„D” iskolában a felsős igazgatóhelyettes szintén úgy látta, nem bírják jól a gyerekek az egész napos kötődést, sok nekik a terhelés, délutánra teljesen ziláltak. Bár úgy
véli, az elképzelés nagyon jó, de több pedagógusra lenne szükség, hogy délután is úgy
kössék le a gyerekeket, hogy az tartalmas legyen. A magyar szakos pedagógus pozitívumnak látta, hogy a szakkörök segítségével nagyobb a lehetőségük a fejlesztésre, a
gyerekeknek azonban megterhelő.
„Másfél-két órának elégnek kellene lennie. A kötelező egy órában tanul is, de az kevés.
A házi feladatot megcsinálják, az írásbelit, de a szóbelire már nem marad idő. Valahol
lejjebb kell adni.” (pedagógus)

A pedagógusok vélekedéseiből mindenütt kirajzolódik a leterheltség, sok helyen a
fáradtság, a rosszkedv, a feszültség is. A munkaterhek növekedése több iskolában jelentős mértékben rontotta a megvalósítás lehetőségeit, miközben befolyásolta a pedagógusok közérzetét is. „C” iskolában a délutáni foglalkozások szempontjából a tanárok leterheltsége jelentette az elsődleges korlátot, ez vezetett a nagy létszámú, nehezen
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kezelhető csoportok kialakításához is. „D” iskolában a délutáni foglalkozások bevezetését a pedagógusok a munkaterhelés miatt ítélik meg ellentmondásosan.
„Ez pozitív abból a szempontból, hogy lehet szakkör, lehet korrepetálás. Az is beleszámít.
Negatív viszont abból, hogy borzasztó leterheltek vagyunk. Ilyen szempontból fogadtuk
ezt a dolgot nehezebben.” (pedagógus)

Annak ellenére ez volt az iskolában az általános megítélés, hogy a tantestületre korábban is a magas óraszámok voltak jellemzőek, így nem érte őket váratlanul és nagyon kellemetlenül a növekedés.
„Nálunk mindig is maximálva volt, 22-26 óra volt. Amikor ez a rendszer bejött, mi mindig a maximumon voltunk.” (pedagógus)

„A” iskolában a pedagógusok munkaterhei növekedése megterhelte a szervezeti
légkört is.
„Azt tapasztaltam, hogy a 32 óra bent tartózkodással frusztráltabbakká, sokkal leterheltebbekké váltak a pedagógusok, és több zaklatottságot látok. […] Türelmetlenebbek a
kollégák, zaklatottabbak, nem olyan felszabadult a társaság, mint azelőtt.” (igazgató)

Kvalitatív vizsgálatunk tapasztalatainak kulcsszava a fáradtság, akár a tanulókra,
de még gyakrabban a pedagógusokra vonatkozóan. A leterheltség érzete – ami a pedagógusokkal foglalkozó szakirodalomban is gyakran visszatér – nemcsak a ténylegesen fokozódó terhelés, hanem a megfelelő munkamegosztás, a pedagógiai kultúra hiánya következménye is lehet, veszélye pedig, hogy a kiégéshez is elvezethet.
Esetünkben a hátrányos helyzetű iskolákban megfigyelhető, ez irányú pedagógusi
panaszok hátterében mindkét elem szerepet játszhat. Minden bizonnyal hozzájárul
ehhez a szabályozás nyomán valóban – más iskola csoportokkal összehasonlítva –
átlag feletti arányban növekedő munkaterhelés, és az ezt enyhítő szervezeti kultúra,
munkamegosztás és a különféle együttműködések relatív hiánya.

Összegzés
Az adatokból és kvalitatív vizsgálódásunkból is az látható, hogy a délután 16 óráig
tartó iskola bevezetésével kapcsolatban eltérő a különböző tanulói összetételű intézmények helyzete és tapasztalata is. Jóval nagyobb az érintettség a döntően hátrányos
helyzetű gyerekeket tanító iskolák esetében, mint a kedvezőbb összetételűekben, előbbiben több a délután is bent maradó gyerekek aránya, nagyobb és átfogóbb a pedagógusok feladata, miközben a megvalósítás körülményei sok szempontból nem mondhatók kedvezőnek.
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A tanulók oldaláról jól megragadható az iskolában maradás növekedése az előző
tanévhez képest. A bent maradási, a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételi
arány különösen a felső tagozat alsóbb évfolyamain, s a hátrányos összetételű iskolákban növekedett meg jelentős mértékben. A hátrányos diák-összetételű iskolákban
a bent maradók jellemzően nagyobb mértékű támogatást igényelnek a tanuláshoz, ezt
a délutáni foglalkozások révén, bár nem minden esetben megfelelő feltételek mellett,
szerencsés esetben el is érik. A délutáni foglalkozások ennél fogva, bár nem ellentmondásmentes módon, úgy tűnik jó lehetőséget jelenthetnek a tanulók, különösen
a hátrányos helyzetű diákok számára eredményességük növekedése szempontjából.
Utóbbiak számára a tanórán kívüli foglalkozások javítani tudnak a tanuláshoz való
viszonyon, a továbbtanulási terveken, növelik a házi feladatok elkészítési esélyét. Ezen
túlmenően közvetett módon is – más tanulási formák és a társas kapcsolati lehetőségek megnyitásával – képesek hozzájárulni az eredményesség növekedéséhez.
A pedagógusok oldaláról a helyzet jóval kevésbé biztató, itt kevesebb az esély, viszont annál több akadály körvonalazódik a motivált feladatvégzéssel összefüggésben.
Különösen a hátrányos helyzetű iskolákban jellemző a nagyobb mérvű feladatnövekedés, ahol már eddig is eleve rosszabb feltételek mellett kellett dolgozniuk a pedagógusoknak. Az iskolai feladatok növekedése megragadható mind a tanításon kívüli
feladatok megjelenésében, mind az ezekre fordított időarány emelkedésében. Az új
szabályozás nyomán a hátrányos összetételű iskolákban a pedagógusok munkaterhei
tovább emelkedtek, tágítva azt az ollót, ami eddig is létezett a kedvezőbb társadalmi
hátterű gyerekeket tanító kollegáik és az ő leterheltségük között. Ezen ellentmondásos helyzethez kapcsolódik, hogy a hátrányos tanulói összetételű iskolákban dolgozó pedagógusok munkakörülményei több szempont alapján is rosszabbak, illetve az
együttműködések szintén gyengébbek a kívánatosnál. Ezekben az intézményekben a
tanulókhoz fűződő viszony kevésbé harmonikus, s ugyanez mondható el a vezetőkkel, az együttműködésre épülő szervezeti kultúrával kapcsolatban csakúgy, mint a
szülők tekintetében. Helyzetüket feltehetően az sem könnyíti meg, hogy az eredményességgel összefüggő nézeteik inkább hárítóak, akár ennek jeleként is értelmezhető,
de legalább is érthető, hogy eredményességérzetük elmarad a pedagógusok átlagától.
Adataink ugyanakkor arra is következtetni engednek, hogy a jó szakmai együttműködések számottevően képesek javítani a személyes eredményesség érzésen, védőfaktor jellegük a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó iskolában is kirajzolódik.
A kvalitatív vizsgálatból megismert néhány részlet nemcsak érzékelhetőbbé teszi a
feltárt helyzetet, hanem láthatóvá teszi a döntések körüli kényszereket, a kínálat átgondolt megszervezését gátló tényezőket, a szakmai döntések hiányát.
Tapasztalataink alapján, a tanórán kívüli tanulás összességében a gyerekek oldaláról jó eséllyel járulhat hozzá az eredményesség növekedéséhez, többek között a tanulási lehetőségek kiszélesítése révén, s ezzel egyben elvi lehetőséget teremt az érdemi ta97
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nulás, az iskolához és a pedagógusokhoz való pozitív viszony kialakulása, a motiváció
erősödése, valamint az élethosszig tartó tanulást megalapozó kompetenciafejlesztés
számára. Az elvi lehetőség azonban komoly akadályokba ütközik a megvalósítás során, a pedagógusok és az iskolai működés oldalán.
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Függelék
1. táblázat. A tanulói részvétel alakulása a napköziben és az iskolai délutáni egyéb foglalkozásokon megyék szerint, 2010-ben és 2014-ben (%)
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Sági Matild
ISKOLAVEZETÉS, ISKOLAI
KOLLEKTÍVA ÉS EREDMÉNYESSÉG
Elméleti megközelítések
Az iskolai eredményességgel foglalkozó kutatások, elemzések egyértelműen és egyöntetűen mutattak rá arra, hogy a tanulói teljesítményt leginkább a családi háttér befolyásolja: a magasabb státuszú családból származó gyerekek minden időben és minden
helyen jobb teljesítményt nyújtanak, mint az alacsonyabb státuszúból származók, és
ebben az utóbbi időszakban sem következett be változás. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy bele kellene nyugodni a társadalmi egyenlőtlenségek egyenes ági újratermelődésének folyamatába, nevezetesen abba, hogy a hátrányos társadalmi helyzetűek az
iskolában is rosszabbul teljesítenek, így felnőttkorukra ugyancsak e kategóriába tartozóak lesznek. Az elmúlt időszak iskolai teljesítménnyel foglalkozó kutatásai éppen
ezért fókuszáltak egyre inkább arra a kérdésre, milyen, az oktatásirányítás által is
befolyásolható tényezők tudják módosítani a szülői környezetből következő negatív
hatásokat. A klasszikusnak számító Coleman-jelentés, majd az ezt követő további
elemzések is arra a következtetésre jutottak, hogy az olyan, központilag könnyen átalakítható iskolai karakterisztikák, mint például az intézmény felszereltsége vagy az
osztálylétszám, csak nagyon mérsékelt hatást fejtenek ki a tanulói teljesítményre. Ez
egyben azt is jelenti, hogy az eredményesebb oktatás nem feltétlenül és kizárólag csak
ráfordítási kérdés: kevésbé felszerelt helyszíneken is folyhat és tapasztalható is magas
színvonalú oktató-nevelő munka, míg a jó infrastruktúrával rendelkező (akár gazdagabb országbeli) intézményben is lehet gyenge a tanítási tevékenységhez köthető teljesítmény (Coleman et al., 1966; Hallinger–Heck,1996; Leithwood et al., 2006; OECD,
2001; 2005; 2007; 2012; 2013; 2015; Sirin, 2005; Vignoles et al., 2000; Wössmann–
West, 2002; Wössmann, 2003).
A rendszerszintű tényezők közül az oktatáshoz való azonos hozzáférés hat leginkább a teljesítményre, tehát az, hogy az oktatási rendszer minden gyerek számára
biztosítsa az elérhető legmagasabb szintű oktatást, a rendszeren belüli intézményi
különbségek pedig minimálisak legyenek (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010; OECD,
2010; 2011; 2012).
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Ugyanakkor az elmúlt évtized kutatási eredményei meggyőzően bizonyították azt
is, hogy iskolai szinten lehet pozitív irányba befolyásolni a kedvezőtlen családi háttér hatását is, de ezen folyamatok feltárása nem egyszerű feladat. Az erre vonatkozó
kutatások meggyőzően bizonyították, hogy a diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a tanári munka minősége,
a pedagógusok osztálytermi gyakorlata határozza meg (Sanders–Rivers, 1996; Darling-Hammond, 1999; Rockoff, 2004; Rivkin–Hanushek–Kain, 2005; Fuller–Clarke,
1994; Goldhaber–Brewer, 1997; OECD, 2005; Vignoles, 2010). A vonatkozó kutatások
arra is rámutattak, hogy bár a pedagógusok munkájuk nagy részében egyéni módon tevékenykednek (egyedül az osztályteremben), a pedagógiai munka nem egyéni,
hanem kollektív teljesítmény. Egy-egy pedagógus munkájának minőségét nagymértékben befolyásolja az egyéni kvalitásokon, motiváltságon, ambíción, elköteleződésen és tapasztalaton túl az is, milyen támogató szakmai közösségben tevékenykedik,
munkáját, munkájukat milyen mértékben segíti és támogatja az iskolavezetés, illetve
– ahol van ilyen – a központi oktatásirányítás és az egyes iskolák közötti kapcsolatot biztosító köztes intézmények (mediating layers). Ezért az elmúlt időszakban az
iskolai eredményességre vonatkozó vizsgálatok egyre nagyobb intenzitással fókuszáltak az iskolavezetésre és az intézményi nevelőtestület közösségére. Eredményeik
szerint az iskolavezetés jelentős, szignifikáns hatást fejt ki a tanulói teljesítményekre
(Leithwood–Riehl, 2003; Leithwood et al., 2006; OECD, 2008; Scheerens–Bosker,
1997; Teddlie–Reynolds, 2000; Townsend, 2007; Wiseman, 2009).
A releváns szakirodalom szerint a pedagógusok egymás közötti együttműködésének, és az ezt támogató intézményvezetésnek kiemelt szerepe van a minőségi oktatónevelő munkában. Ennek során a tanárok és az iskolavezetés azon dolgoznak együtt,
hogy minél hatékonyabb tanítási gyakorlatot folytassanak. Megtapasztalják, illetve
megtanulják egymástól, milyen megoldási módok működnek a gyakorlatban, továbbá mi az, ami az adott objektív feltételek (például a tanulók családi háttere) mellett
nem működik. Az együttműködés legfontosabb, leginkább eredményre vezető módja
az, ha a pedagógusok tanuló közösségben működnek együtt: 50 000 tanulmány és a
tanulói teljesítmények 800 adatbázisának metaanalízisét követően Hattie arra a következtetésre jutott, hogy a tanulói teljesítményre leginkább és legmarkánsabban az
hat, ha a pedagógusok a saját tanításuk során tanulókká válnak, mégpedig saját és
kollégáik tanítási gyakorlatából tanulnak (Hattie, 2009, idézi: Mourshed–Chijioke–
Barber, 2010, 74.).
A pedagógusok egymás közötti együttműködését Fullan annyira fontosnak ítéli, hogy új fogalmat is alkot rá: a kollektív kapacitás (collective capacity) kifejezést.
Meglátása szerint ez olyan nagyfokú érzelmi elköteleződést, olyan gyakorlati szakértelmet eredményez, amelyet egyéni szinten (a kollektív kapacitás hiányában) még
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csak megközelíteni sem lehet. Álláspontja szerint a kollektív kapacitás két ok miatt
eredményez az átlagemberek körében is kiemelkedő egyéni teljesítményt. Egyrészt,
mivel a mindennapi munka során eredményesnek mutatkozó tudások és gyakorlatok
széles körben elérhetővé válnak, alkalmazhatók lesznek. Másrészt – és ezt tartja az
erőteljesebb befolyásoló tényezőnek – azért, mert a közös tevékenység erős elköteleződést eredményez. Meglátása szerint a kollektív motiváció által biztosított előnyök
tárháza végtelen, eredményeképpen a hatásos változás mértéke exponenciálisan nő
(Fullan, 2010; 2011). Későbbi elemzésükben Hargreaves és Fullan (2012) ugyancsak a
kollektív felelősség kérdéskörét boncolgatják részletesebben. Megfogalmazzák, hogy
az oktatás nem egyéni, hanem kollektív vállalkozás, amely során a pozitív és szakszerű együttműködés növeli a tanulók kimeneti eredményét és egyben kiépíti a tanárok
professzionalizmusát. Nézetük szerint a hivatásbeli autonómiát sem egyéni, hanem
kollektív fenoménnek kell tekinteni, ahol a felelősség és az elszámoltathatóság kollektív, de a tanárokban egyéni szinten is megbíznak, valamint támogatják a pedagógusok személyes döntéseit. A tanárok munkaidejük nagy részében továbbra is önállóan
dolgoznak, de a csoport (a tantestület) ereje mindig velük van: a közösség belső önészlelése, tudása, gyakorlata és támogatása mindig rendelkezésükre áll. A legjobb tantestületek meglátásuk szerint különböző önálló egyéniségekből állnak, akik az eltérő
elképzeléseiket, képességeiket és adottságaikat, a különféle osztálytermi stratégiáikat
és gyakorlatukat beviszik a közös tudástárba, amelyet aztán a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében hasznosítanak (Hargreaves–Fullan, 2012).
Az intézményvezetés szerepe e folyamatban a kollektív tanulás elősegítése, támogatása, illetve ezen túlmenően kiemelkedő szerepe van az intézményi célok meghatározásában, az iskolai közösség bevonása a célok eléréséhez vezető tevékenységbe (és
általában az intézményfejlesztésbe) (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010; Schratz, M. et
al., 2009; Baráth, 2006).
Fontos még kiemelni a központi irányítás és az iskola közötti köztes szervezet
(middle layers) jelentőségét. A szakirodalom szerint az eredményes oktatási rendszerekben ezeknek nemcsak adminisztratív szerepük van, hanem jelentős szakmai tevékenységet is folytatnak: célzott szakmai támogatást adnak az iskoláknak, „pufferszerepet” töltenek be a központi oktatásirányítás és az iskolák között oly módon, hogy
interpretálják (nem egyszerűen közvetítik, hanem értelmezik is) a központi célokat és
szándékokat, valamint elősegítik az iskolák közötti együttműködéseket (lásd 1. ábra).
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1. ábra: Az oktatás eredményességének szereplői és főbb funkciói, tevékenységei
A rendszerfejlesztésben betöltött szerep

Iskolavezetők

 A
 z iskolafejlesztési stratégia megfogalmazása és megvalósításának
irányítása, összhangban a köztes szereplők és az oktatásirányítás
útmutatásával
 Az iskola szakmai és adminisztratív irányítása
 A nevelőtestület (iskolai közösség) bevonása az iskolafejlesztési célok
megvalósítási folyamatába

Iskolai szint

Pedagógusok

 Az osztálytermi oktatás megvalósítása
 Együttműködés a kollégákkal olyan pedagógiai gyakorlatok
kifejlesztésében és megosztásában, amelyek növelik a tanulói
eredményeket
 A szülői együttműködés elérése a tanulói teljesítmény növelése érdekében

Köztes
szervezet
(middle
layer)

Oktatásirányítás

 C
 élzott szakmai támogatás biztosítása az iskoláknak és az iskolai
tevékenység monitorozása
 Az iskolák és a központi oktatásirányítás közötti kommunikáció elősegítése
 Az iskolák közötti együttműködés előmozdítása, támogatása
 A z iskolai közösség változásokkal szembeni ellenállásának tompítása,
„puffer szerep”

 Rendszer szintű fejlesztési stratégia felállítása
 Támogatási és elszámoltatási mechanizmus kialakítása a rendszer szintű
célok elérése érdekében
 A rendszer különböző szereplői hatáskörének, döntési jogkörének
meghatározása
 Szakmai jártasságok és iskolavezetési kapacitás kiépítése a rendszer
minden szintjén

Forrás: Mourshed–Chijioke–Barber, 2010, 82. („Exhibit 28”).

Különösen nagy jelentőségű, hogy az iskolavezetés, illetve a köztes szereplők milyen színvonalon és eredménnyel tudják ellátni feladataikat amennyiben nagyobb volumenű fejlesztési beavatkozásokra kerül sor az oktatási eredményesség javítása érdekében. Kutatási eredmények szerint ugyanis, a fejlesztések implementációja kritikus
pontot képvisel a beavatkozások sikere vagy kudarca szempontjából. Levint (2001,
142.) idézve: „A szakpolitikai elképzelések átvezetése a gyakorlatba nagyon bizonytalan vállalkozás.” Szintén vizsgálatok tárták fel, hogy önmagában (más tényezők
hatása nélkül) az oktatási rendszer egészét érintő tantervi vagy szerkezeti reformok
hatása jóval kisebb annál, mint amekkorát bevezetőik remélnek, az igazán meghatározó folyamatok az egyes iskolák szintjén zajlanak. Levin az implementáció négy
kritikus kérdéskörét különbözteti meg: az elköteleződést, a szaktudást, a kulturális
hagyományokat és a rendelkezésre álló forrásokat. Az elköteleződés fontosságát nem
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szükséges hangsúlyozni, de gyakran még szoros elköteleződés mellett is csorbát szenved a fejlesztési szándék, mivel az érintettek nem látják az elméleti tervek gyakorlati megvalósíthatóságát és annak mindennapi hasznát, amint a megvalósítás módját
sem. A ragaszkodás a korábban beidegződött szokásokhoz sok esetben akadályozza
az új szemlélet és gyakorlat megvalósulását. Fullan ugyancsak a belső elköteleződés és
a kollektív munka szerepét hangsúlyozza az oktatáspolitikai beavatkozások megfelelő
implementációja kritériumai számbavétele során. Úgy véli, a fejlesztési beavatkozások
akkor sikeresek: a) ha elérik az érintettek (pedagógusok és diákok) belső motivációját,
b) ráveszik őket a tanítási és tanulási folyamat állandó javítására, c) kollektív együttműködésre és csoportmunkára inspirálnak, d) és minden pedagógusra, iskolára hatással vannak. A rossz közvetítők (wrong drivers) jellemzőit is kiemeli: a) külső, fenyítő jellegű elszámoltathatóság, b) nem kollektív, hanem egyéni szintű megoldások, c)
technikai (tehát nem pedagógiai jellegű) megoldások, d) esetleges, nem rendszerszerű
megoldások (Fullan, 2011, 3–4.). Az implementáció során tehát különösen nagy jelentősége van az intézményvezetés és a köztes szereplők eredményes és hatékony együttműködésének a tanárokkal, a pedagógusközösséggel (Levin, 2001; 2008; Fullan, 2011;
Halász–Szőllősi, 2012).

Reziliens diákok, reziliens iskolák
Amint már korábban utaltunk rá, az iskola a diákok kedvezőtlen családi hátteréhez
köthető gyengébb tanulói teljesítményeket jelentős mértékben képes pozitív irányba
befolyásolni. Ebből a szempontból különös jelentősége van azon kutatásoknak, amelyek arra keresnek választ: mi eredményezheti, hogy egyes tanulók, akiknél a nagyon
rossz családi hátterük sokkal gyengébb teljesítményt valószínűsítene (statisztikailag),
kiemelkedő eredményeket érnek el, tehát reziliensek, illetve hasonló kérdés vethető
fel az iskolák szintjén is, hogyan tud egy-egy intézmény tömegesen reziliens diákokat
aktiválni.
A legtöbb kutatás a reziliens tanulók egyéni jellegzetességeit tudta feltárni. Ők másképpen állnak a tanuláshoz, mint társaik: sokkal több időt szánnak rá, rendszeresen és
magas színvonalon készítik el házi feladataikat, felkészültebben mennek az iskolába,
aktívabban a tanórai munkában, ritkábban késnek el, illetve hiányoznak, több nem
tanórai tevékenységben (szakkörök, felzárkóztató foglalkozások stb.) vesznek részt,
jobban elköteleződnek az iskolai aktivitások irányába, nagyobb az önbecsülésük, magasabb az önértékelésük, kifinomultabb érzékük van az iskolai sikerek és kudarcok
érzékelésére, és ezeket társaiknál hatékonyabban tudják kezelni, továbbá annak ellenére, hogy hátrányos helyzetű családból származnak, szüleik is jobban odafigyelnek a
tanulmányi előmenetelükre (OECD, 2011, 18.).
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Még mindig nyitott marad azonban a kérdés: miért és hogyan alakulnak, alakultak
ki esetükben ezek az egyéni sajátosságok. Mekkora a szerepe ebben az iskolának? Milyen úton érik el ezt a speciális egyéni beállítódást, esetenként tömegesen is? A válaszadás már nehezebb, mivel – mint a korábbi kutatások erre rámutattak – a reziliens iskoláknak nincs olyan egyszerű, számszerűsíthető jellegzetessége (például tanár-diák
arány, osztálylétszám, az iskola felszereltsége, a tanórán kívüli foglalkozások száma),
amely alapján jól elválnának a kevésbé eredményes intézményektől.
Két, egymásnak ellentmondó koncepció létezik azzal kapcsolatban, hogyan hat az
iskola a rossz családi hátterük miatt rossz teljesítménnyel veszélyeztetett diákokra.
A kumulatív hatásmodell (cumulative effects model) szerint az, hogy egy iskola hogyan
befolyásolja a diákok egyéni teljesítményét, független a tanulók családi hátterétől: egy
jó iskola a magasabb és az alacsonyabb társadalmi helyzetű gyerekek teljesítményét is
erőteljesen javítani tudja, egy rossz intézmény pedig, származástól függetlenül, minden gyerekre egyformán negatívan hat. Az oltalmazó modell (protective model) szerint viszont a különböző családi hátterű tanulókra másképp és más mértékben hat az
iskola: a hátrányos családi hátterű gyerekek sokkal többet tudnak profitálni egy jó iskolából, mint a jobb családi hátterűek (Masten–Best–Garmzy, 1990; Fergusson–Horwood, 2003, illetve Garmezy–Masten–Tellegen,1984; Rutter, 1985; 1987, idézi: OECD,
2011, 70.).
Az eddigi kutatások nem vezettek markáns eredményre abban a tekintetben, vajon e két hatásmechanizmus közül melyik érvényesül (inkább) az iskolákban (OECD,
2010; 2011). Ugyanakkor jelentős kutatási eredmények mutatnak arra, hogy a hátrányos helyzetű tanulókra mind pozitív, mind negatív értelemben nagyobb hatása van
az iskolának; tehát a rossz intézmény az átlagosnál is negatívabb hatással van a hátrányos családi hátterű tanulókra, míg a jó iskola az átlagosnál is pozitívabb hatással
lehet rájuk (Creemers–Kyriakides–Sammons, 2010).
A vonatkozó korábbi hazai kutatások a klasszikus, ún. aszimmetrikus hatás elméleti alapvetéséből kiindulva (Coleman et al., 1966) elsősorban azt vizsgálták, milyen
hatása van az iskolák tanulói családi háttér szerinti kompozíciójának az intézmény
uralkodó normarendszerére, nevezetesen arra, mit tekintenek eredményességnek, és
ezt hogyan érik el. Eredményeik szerint a többségében hátrányos helyzetű gyerekeket
nevelő iskolákban, illetve általában az alacsony státuszú diákok számára fokozott jelentőségű a tanári odafigyelés, s a különböző családiháttér-kompozíciójú iskolákban
valóban eltérő uralkodó normarendszer jelenik meg. Ugyanakkor amennyiben az iskolában sikerül megteremteni az eredményességet támogató szemlélet uralmát, akkor a kedvezőtlen családiháttér-kompozíció esetén is kimagasló tanulói teljesítmény
érhető el. A Közép-Európában napjainkban működő egyházi iskolák különösen jó
eredményeket tudtak elérni olyan iskolai normarendszer kialakításában és megszilárdításában, amely a hátrányos helyzetű tanulók eredményességére is kiemelkedően
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kedvező hatással van. A nemzetközi eredményekkel összhangban, e kutatások is rámutattak az iskolavezetés és a nevelőtestület kollektív szemléletének döntő jelentőségére az iskolai eredményesség szempontjából (Pusztai, 2009; 2011; 2015; Bacskai,
2015).

A kutatásról
A reziliens és a statisztikailag adekvát módon rosszul teljesítő iskolák közötti különbségek feltárásához az iskolai célok, megvalósításuk módjai, az iskolavezetés és a
kollektíva sajátosságainak feltárására van szükség, ami a nagymintás, standardizált
kvantitatív vizsgálatok helyett, kvalitatív módszereket igényel. A következőkben egy
erre tett kísérletet mutatunk be. Hat olyan hátrányos helyzetű magyar iskolát látogattunk1 meg, amelyek közül három a kompetenciamérések eredményei szerint átlag
felett produkált, három pedig átlag alatt, figyelembe véve tanulóik összetételét is. Interjúkat készítettünk az intézményvezetővel, pedagógusokkal, a tankerület illetékesével, diákokkal és esetenként szülőkkel is, órákat látogattunk, elemeztük az iskola
pedagógiai programját. Tettük mindezt azért, hogy választ kaphassunk kérdésünkre: mi játszik szerepet abban, hogy a közel azonos társadalmi környezetben működő,
nagymértékben hasonló tanulói háttérrel rendelkező iskolák közül egyesek átlag felett, mások pedig az alatt teljesítettek. Tekintettel arra, hogy a korábbi kutatások egyértelműen rámutattak arra, hogy az oktatás minőségét nem csak és nem elsősorban az
egyéni tanári teljesítmény befolyásolja, hanem az iskolavezetés és az iskolai kollektíva
együttműködése, a jelen elemzés ez utóbbi két összetevő jellegzetességeit próbálja feltárni a reziliens és a nem reziliens iskolák összehasonlításával.

Adottságok, vonzások és taszítások
A felkeresett intézmények mindegyike Északkelet-Magyarország hátrányos helyzetű, munkanélküliségtől erősen sújtott kistérségeiben, kisebb településein működik.
A szülői környezetre a szegénység és az alacsony iskolai végzettség (esetenként a
funkcionális analfabétizmus) jellemző, akik nem vagy kevéssé működnek együtt az
iskolával. Egy kivételével az intézmények azt jelezték, hogy fokozatosan nő a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, és nagy többségben vannak a cigány gyerekek. Az iskolák folyamatosan küzdenek a családi háttér

1

A vizsgálatba bevont iskolák részletesebb bemutatása a Függelékben található.
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visszahúzó hatásával. Nehéz minden reggel időben felkelni, iskolába indulni, ha a család felnőtt tagjai nem mennek dolgozni, nem könnyű, esetleg lehetetlen házi feladatot
írni egy olyan lakásban, ahol ennek nincsenek meg a tárgyi feltételei (szék, asztal,
fűtés, világítás), de a pedagógusok beszámolói szerint még nehezebb egy hosszú hétvégét vagy egy hosszabb szünetet követően visszazökkenteni a gyerekeket a családikörnyezeti szubkultúrából az iskolai életbe. A pedagógusok és az intézményvezetők
gyakran panaszkodtak arról, néha úgy érzik magukat, mint Kőműves Kelemen: amit
hét közben felépítenek, az a szünetekben leomlik.
„Hihetetlen, hogy milyen körülmények közül jönnek ide a gyerekek. Nem látszik rajta,
mert a szülő igyekszik, hogy szépen felöltöztesse, tiszták, rendezettek, nincsenek nagy
problémáink, ami a higiéniával kapcsolatos lenne. De amikor elmentem családot látogatni, megdöbben az ember, hogy tényleg csak a négy fal, az ágy, jó esetben egy asztal, a
kályha és kész. Semmi. Még csak egy kép se a falon. Az az ingerszegény környezet, ahonnan jönnek.” (tanító)
„Az én osztályomban jelenleg 2 gyereknek dolgoznak a szülei. Egy kisfiú van, akinek
anyuka, apuka. Egy, akinek csak az apuka [...], (a többiek) munkanélküliek. Aki szerencsésebb, az közmunkára be van osztva. De az csak pár hónap. Otthon vannak és elvannak.” (tanító)

Mind a reziliens, mind a nem reziliens iskolák között vannak olyanok, amelyek
a nagyobb településektől és a középfokú intézményektől távol helyezkednek el, esetenként az úthálózat és a tömegközlekedés is fejletlen, de a szegénység miatt a jobb
közlekedési viszonyok között élők is nehezen jutnak be a nagyobb településekre, mert
nem tudják megfizetni az útiköltséget. A gyerekek tehát elzártan élnek, a tágabb környezettel való kapcsot számukra az iskolai élet, illetve az iskola által nyújtott lehetőségek biztosítják. Másrészt, mind a reziliens, mind pedig a nem reziliens iskolák között
vannak olyanok is, amelyek nagyon közel vannak egy nagyvároshoz. Ezeken a helyeken az intézményvezetők folyamatosan küzdenek a környező nagyváros elszívó hatásával, azzal, hogy a jobb társadalmi helyzetű gyerekeket a szülők inkább a távolabbi
nagyváros szelektált iskolájába (esetenként óvodájába) viszik. Mind a nagyvároshoz
közeli, mind pedig az elzárt településeken működő iskolák vezetői arról számoltak be,
hogy problémát okoz számukra a működéshez szükséges gyereklétszám biztosítása,
valamint hogy folyamatosan nő a hátrányos helyzetű diákok száma. Az elzárt településeken ezt a lakosság elvándorlása okozza, a nagyvároshoz közeli településeken pedig
az iskolai szegregáció hatása érvényesül, de még a nagyvárostól távolabbi iskolákban is
érződik a szomszédos falvak versengése a jobb társadalmi helyzetű gyerekekért. Mind a
reziliens, mind a nem reziliens iskolák vezetői között vannak olyanok, akik szegregációs eszközökkel próbálnak küzdeni a szegregációs hatások ellen, tehát igyekeznek jobb
társadalmi hátterű gyerekeket magukhoz vonzani.
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„Szó szerint harc van minden egyes gyerekért itt a városon belül. […] Várható, hogy az
iskolában a romák aránya csökkenni fog, vagy legalábbis kevésbé fog növekedni, mint a
többi intézményben, ehhez meglesznek az eszközeink. […] Tudjuk, hogy mit miért teszünk, ennek érdekében cselekszünk. Legyen az roma vagy fehér.”(igazgató)
„Próbálni megtartani a gyerekeket. Amit nem könnyű. Nagyon közel vagyunk a [megyeszékhely]-hez. Elszippantja.” (tanár)
„Ahogy ez látszik is, aki megteheti, hogy elviheti a gyerekét, az nem a legszegényebb réteg. A településen, akik itt maradnak, azok a szegényebbek. Többnyire a roma gyerekek
maradnak itt. Most inkább ez okozza a vándorlást. Akik elmentek az elmúlt 2 évben, azok
egyházi iskolában kaptak helyet. Ahol felvételiztetnek, válogatott gyerekek vannak […]
Kb. 25-30 km-re mennek. […] Itt lakik a faluban. Itt dolgozott huszon éven keresztül. És
képes elutazgatni egy egyházi iskolába napi 25, sőt az duplája, mert oda-vissza 50 km […]
A gyerekek innen a településekről a környező falvakba járnak. […]-ra is hordanak gyerekeket, néhányat a faluból. De az már messzebb van. De tudok olyan szülőt, aki […]-on
dolgozik és odaviszi. Reggel kirakja, és délután felveszi. Egyházi iskola. Az nagy vonzerő.”
(tanító)
„Ami azzal jár, hogy nagyon sok most már a gyengébb képességű. A jó képességű gyerekeket inkább elviszik, és a gyengébbek maradnak itt. Meg a kisebbség is egyre több.”
(tanár)
„[…] hatodikból úgy négy-öt nagyon jó képességű gyerek ment a […]-i gimnáziumba.
Azok a gyerekek, hetedikben, amikor bejöttek – a maradék osztály, a mostani nyolcadikosok – azok, mint egy alvajárók, körülbelül úgy viselkedtek. Mint amikor egy jó családból – mert jó osztály voltunk – elköltözik egy nagyszülő vagy nagybácsi, vagy valaki távol
kerül, vagy egy testvér kikerül egy budapesti kollégiumba. És nem tudtak mit kezdeni
magukkal. Olyan dekadencia volt rajtuk. Nem mennek kirándulni, nincs kedvük kirándulni, nincs kedvük a műsorban szerepelni, a farsangot, mindent […]” – Hogyan tudna tanulmányi téren eredményesebb lenni az iskola? – Durván fogalmazok: jobb nyersanyaggal dolgozni.” (igazgató)

Ugyanakkor a reziliens és nem reziliens iskolák között is vannak olyanok, akik
nem próbálnak (vagy nem tudnak) versengeni a diákokért, adottságként tekintenek a
gyerekek halmozottan hátrányos helyzetére, és ebben a helyzetben próbálják a maximumot teljesíteni, vagy fásult beletörődés uralkodik el rajtuk.
„A problémás gyerekeké is, és a roma tanulók száma is egyre magasabb. Évről évre, kb.
már 15 éve kezdődött. Azóta emelkedik. Az SNI-s tanulók száma kb. olyan 5-6 éve emelkedett meg ennyire. A BTM-s és az SNI-s, egyre több tanuló az ilyen. Ez egyenes arányban
van azzal, hogy nő a roma tanulók száma és a hátrányos helyzet. (tagintézmény-vezető)
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Iskolai célok
Két módon próbáltuk feltérképezni az iskola, az iskolavezetés és a nevelőtestület kiemelt pedagógiai céljait és ezek megvalósulásának sikerét. Egyrészt minden iskolának
van pedagógiai programja, amelyben megfogalmazza a nevelési-oktatási céljait, és
ami nyilvánosan elérhető2, másrészt az intézményvezetők és a pedagógusok körében
folytatott interjúk során is rákérdeztünk a kiemelt pedagógiai célokra.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, az intézményvezető hagyja
jóvá, és a fenntartó egyetértése is szükséges hozzá. A dokumentum elkészítése, illetve
felülvizsgálata jó alkalom lehet a nevelőtestület kollektív szemléletének erősítésére, a
közös iskolai célok átgondolására. Ugyanakkor, tapasztalatunk szerint, ezt a lehetőséget az iskolavezetés és a nevelőtestület nemigen használja ki: az interjúk tanúsága
szerint az iskolákban nem nagyon volt átfogó, kollektív gondolkodás az iskola speciális céljairól és megvalósulásuk módjáról. Az iskolai teljesítmény és az írott pedagógiai program között nem találunk lényeges kapcsolatot: mind a reziliens, mind pedig
a rosszul teljesítő iskolák között voltak olyanok, amelyek pedagógiai programjában
– különösen a nevelőtestület küldetésnyilatkozatában – megjelennek az intézményvezetők és a nevelőtestület markáns elképzelései, és olyanok is, amelyek tankönyvszerűen leírják, amit elvártnak tartanak ezzel kapcsolatban.
A pedagógiai programokban megjelennek a kistérségi együttműködés jelei, illetve ennek hiánya is: az azonos kistérséghez (azonos intézményfenntartóhoz) tartozó
iskolák nevelési programja igencsak hasonló, nemcsak szellemiségében (tehát abban,
mennyire formális, hivatalos, illetve milyen mértékben jelennek meg benne az intézményspecifikus célok és az ezekhez választott módszerek), hanem esetenként szövegszerűségében is. Hasonlóképpen, a pedagógiai programok jól tükrözik a tankerületi
vezetők szemléletét is: ahol a vezetők (az interjúk tanúsága szerint) a hivatali tennivalókra fókuszálnak, az iskolák pedagógiai programja is formális, míg azokban a tankerületekben, ahol a tankerületi vezetők a szakmai-pedagógiai célok megvalósítását is
célul tűzték ki maguk számára, az iskolák pedagógiai programjában is markánsabban
megjelenik az erről folyt közös gondolkodás.
Az intézmény kiemelt nevelési céljai sokkal inkább az intézményvezető személyes
tevékenységén keresztül jelennek meg, nem pedig a pedagógiai programokban. Ennek
elemzése során már markánsabb különbségek bontakoznak ki a reziliens és a nem
reziliens iskolák között. A reziliens iskolákban együttesen jelenik meg célként a gyerekek szociális integrációja és tanulmányi teljesítménye, a tehetséggondozás és a fel-

2

Az iskolák pedagógiai programja elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról. Vannak iskolák, akik a
saját honlapjukra is kiteszik e dokumentumot, ám a vizsgált iskolákra ez nem jellemző.

110

Sági Matild: Iskolavezetés, iskolai kollektíva és eredményesség
zárkóztatás, az alapvető készségek minden gyerek általi elsajátítása és a továbbtanulás
elősegítése.
A nem reziliens iskolák nevelési céljaira nem e területek együttes figyelembevétele,
hanem egyik vagy másik szempont kiemelése a jellemző: vagy a szociális integrációra
fókuszálnak, vagy a gyerekek tanulmányi teljesítményére, vagy a tehetséggondozásra,
vagy a felzárkóztatásra. Itt szükséges megjegyezni, hogy vizsgálatunkban szerepelt
olyan iskola, ami az országos kompetenciamérések során az átlagosnál lényegesen
rosszabb teljesítményt nyújtott, de mind az iskolavezető, mind a tankerületi vezető,
mind pedig a pedagógusok kiemelkedően jól teljesítő iskolának tartják. Ennek az az
oka, hogy az iskolavezető és a nevelőtestület nem a tanulói teljesítmények növelését,
hanem a gyerekek szociális integrációját tartja elsődleges céljának, és megítélésük
szerint ennek az elérésében az iskola kiemelkedően teljesít. Ebben az intézményben
is kiemelt cél, hogy minden gyerek megszerezze az alapvető kompetenciákat, de ezt
korábban függetlennek tekintették az Országos kompetenciaméréseken felmutatott
eredményektől.
Tekintettel arra, hogy a vizsgált iskolákba járó gyerekek többsége erőteljesen küzd
a családi hátterükből adódó hátrányokkal, és a korábbi időszakban ezeknek a gyerekeknek a felzárkóztatására több kiemelt program is volt, a vizsgálatba bekerült
iskolák nevelési programjában kivétel nélkül előkelő szerep jutott a tanórán kívüli
felzárkóztató tevékenységeknek. Ugyanakkor a reziliens és a rosszul teljesítő iskolák
vezetői és pedagógusai hozzáállása a felzárkóztató programokhoz lényegesen eltér:
a reziliens iskolákban a felzárkóztató foglalkozások természetes egységben vannak az
iskola (egyéb) nevelési céljainak megvalósulásával, míg a rosszul teljesítő iskolák vezetői
a felzárkóztatást inkább kötelező tevékenységnek, esetenként büntetésnek (!) tekintik.
Ez utóbbi iskolákban a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egymás ellentéteiként,
versenytársaként jelenik meg, tehát az iskolavezetők úgy vélik, ha a felzárkóztatásra
fókuszálnak, akkor elsikkad a tehetséggondozás.
„Fontos nálunk a tehetséggondozás, és fontos a felzárkóztatás.” (reziliens iskola igazgatója)
„A cél az eredményesség növelésében egyrészt a tehetséggondozásra a hangsúlyt fektetni,
mert a fejlesztés működik.” (rosszul teljesítő iskola igazgatója)
„Tény és való, nálunk egy áldás az iskolaotthon alsó tagozaton. Nagyon kell nekünk.
Az, hogy minden fő tantárgyi óra után ott van egy tanulást segítő foglalkozás, az szinte
dupla órát jelent.” (szociális integrációban jól teljesítő iskola, tanító)
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„Az volt a baj vele, [az IPR-rel] hogy azokat a gyerekeket szedtük ki korrepetálásra és
felkészítésre, felzárkóztatásra, akik gyengébbek voltak. Akár roma, akár magyar. Ezek a
gyerekek büntetésnek érezték ezt. Én egy idő után úgy csináltam, hogy maradt az egész
osztály. Megosztottan, differenciáltan voltak a feladatok. A jobbak önálló feladatot végeztek. Ott kellett nekik is lenniük. Nem volt az, hogy nekem büntetés. Úgy már lehetett
dolgozni, hogy mindenkinek ott kellett maradni.” (rosszul teljesítő iskola igazgatója)
„Ezért kevés az óraszám erre a kifejezett felzárkóztató, tehetségfejlesztő órákra. […]
A pedagógiai programban benne volt a napközi alsó tagozatban. De nem működött.
A pedagógusnak ki van számolva az óraszáma. Megkapja a teljesítésére az összes óraszámot. Ezért nincs ott, hogy maradt órája, és neki pluszban itt kell dolgozni.” (rosszul
teljesítő iskola igazgatója)

Ugyanakkor a reziliens iskolákban is előfordul, hogy a tehetséggondozást, különösen a továbbtanulási mutatókat és a versenyeredményeket fontosabbnak tekintik,
mint a felzárkóztatást, igaz, ezekben az iskolákban az iskolavezető hangsúlyozott célja, hogy a felzárkóztatásban érintett tanulók számát csökkentse.
„Óva intettek tőle, hogy nehogy befogadó iskolává váljon a […]. Nagyon arra haladt.
Semmi bajunk a romákkal. Hogyha egy roma vállalja azt, hogy ebbe az iskolába íratja a gyermekét, nyugodtan jöhet. Viszont tisztában kell lenniük azzal, hogyha a gyermek már idejár, akkor valamilyen szinten eleget kell tenni az intézményi elvárásoknak,
az intézmény értékeinek megfelelése érdekében. […] Ennek az iskolának a megítélését,
elismerését vissza kell nyerni. Tanulmányi versenyek, ha csak a közelmúltat mondom.
A […] Gimnázium által szervezett kémiaversenyt a hetedikeseink magasan megnyerték.
Megyei sportrendezvényt, mind a kettőt megnyerték a gyerekeink. […] A másik területen
eredményesnek érzem akkor magamat, hogyha sikerül a gyerekeket ezeken a versenyeken, még a Kazinczy szép kiejtési verseny vagy a Humor az irodalomban, ami városi szintű igen rangos verseny, ezekre sikerül úgy felkészítenem a gyerekeket, hogy helyezéseket
érünk el, és pozitívan zajlik le ez a verseny.” (reziliens iskola, igazgató)
„Az eredményesség van, akinél azt jelenti, hogy próbálják bent tartani az iskolában a gyerekeket. Van, ahol azt jelenti, hogy még tolni rajta, és versenyeken szerepeltetni.” (ugyanezen iskola tanügy-igazgatási referense)

Kiemelt iskolai cél a gyerekközpontú, szeretetteljes légkör
A korábbiakban említettük, hogy a szakirodalomban a hátrányos helyzetű gyerekek
és az iskolák közötti hatásmechanizmusra vonatkozóan két elméleti modell bontakozott ki: a „kumulatív hatásmodell” és az „oltalmazó modell”, melyek érvényességét még nem igazolták vagy cáfolták meggyőzően empirikus kutatási eredmények.
Az oltalmazó modell szerint a hátrányos helyzetű gyerekekre az iskolai nevelő-oktató
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munka lényegesen erőteljesebben hat, mint a kevésbé hátrányos helyzetűekre: ha egy
iskola jól teljesít, akkor a statisztikailag elvártnál nagyobb hozzáadott értéket tud elérni a nagyon rossz családi háttérrel rendelkező gyerekek körében, de ha rosszul teljesít,
akkor a gyerekek hátrányai is lényegesen nagyobbak lesznek (Creemers–Kyriakides–
Sammons, 2010).
Kutatási eredményeink szerint, a reziliens iskolák igyekeznek a pedagógiai programjukban is kihasználni, kiaknázni azt a helyzetet, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek
számára az iskola sokkal többet jelent, mint szerencsésebb társaik számára. Az iskola
számukra gyakran az egyetlen kapcsolat a külvilág, az „azon túl ott a tág világ” felé, s
gyakran menekülési hely is a nagyon rossz családi körülmények elől. Abban az esetben, ha az iskola szeretetteljes, elfogadó, biztonságos légkört sugároz a tanulók felé, a
gyerekek irányából az átlagosnál lényegesen nagyobb érzelmi elköteleződést, motivációt tud kiváltani, ami elősegíti a tanulmányi jellegű, illetve a szociális integrációra
irányuló pedagógiai programjuk megvalósulását. A sikeres iskolák a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekeknek a (részben) hátrányos helyzetükből fakadó fokozott
szeretetigényét tudatosan nevelési-oktatási eszközként alkalmazzák. A biztonság és a
szeretet fokozott (őszinte) sugárzásával el tudják érni, hogy a tanulók megtegyék azt,
amit mondanak nekik, megfeleljenek az elvárásainak, sőt, hogy akarjanak megfelelni
az elvárásoknak.
„Ezek a gyerekek másképpen tudnak szeretni. Csak mi vagyunk nekik. Jön, bújik. […]
Olyan érdekes érzelmi szál köt minket egymáshoz. Engem talán több is, mint őket. Ezeket a gyerekeket szeretem talán a legjobban. Elesettek, senkije nincs. Csak ránk számíthat.”
(intézményvezető)
„Itt olyan az egész iskola, mint egy nagy család. Az osztályfőnökök is, mintha az anyukája
lenne a gyereknek. Elég szoros a kötődés. Ez sokat jelent. Amíg van kihez a gyereknek
bizalommal fordulni, meg meri kérdezni, amit otthon hiába kérdezne.” (pedagógus)
„Azokban az iskolákban, ahol a pedagógus kínlódik a gyerekkel, ott keserű az óra, mert
maga a pedagógus is az. A gyerek sem szeret iskolába járni. Mitől várnánk ott jó teljesítményeket, eredményes iskolát?” (tankerületi vezető)

A rosszul teljesítő iskolák pedagógiai programjában is szerepel a jó hangulatú iskolai klíma, de ez nem jelenik meg az intézményvezetők és a pedagógusok személyes interjúiban, sőt, mintha ellentétes, hivatalos, elutasító és eltávolító szemlélet jelentkezne
ezekben az iskolákban.
„Igyekszünk a konfliktusforrást minél hamarabb megkeresni, megbeszélni, a szabályokat
betartani. Voltak olyan problémáink is, hogy lopás, de a kezdet kezdetén hívtam a rendőrséget. Van kapcsolatunk az iskolai rendőrséggel. […] Napi konfliktus mindig van. Szü113
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lők jönnek, mondják. Mindenért jönnek. Igyekszek mindenkit meghallgatni. Ha probléma van, behívom mind a két felet. Tegyük tisztába. Addig el nem mennek, amíg aki nem
jól cselekedett, az bocsánatot nem kér. Erre odafigyelek. […] Itt vannak, ¾ 8-kor van az
udvaron sorakozó. Itt kell minden gyereknek lenni. Amennyiben nem, akkor mondom,
hogy a gyermekjóléti szolgálat felé jelentek. Ezt nagyon betartjuk. Minden törvényességet
betartok. Ha nem érkezik meg, ha hiányzik, megy a feljelentő lap, hogy tudja a szülő, hogy
kötelessége van. Jó a viszonyom a gyermekjóléti szolgálattal, gyámhivatallal, rendőrséggel. Jól tudunk összedolgozni, segítjük egymást.” (rosszul teljesítő iskola igazgatója)

Kiemelt intézményi cél a szociális integráció és a gyerekek önértékelésének
javítása
A jól teljesítő iskolákban a szociális integráció ugyancsak kiemelt pedagógiai célként
fogalmazódik meg az iskolavezető és a pedagógusok körében is. Ennek érdekében
fokozott figyelmet fordítanak a társadalmi normáknak megfelelő magatartás kialakítására és megszilárdítására a gyerekek körében csakúgy, mint arra, hogy a társadalmi elvárásoknak megfelelő tanulók a külvilágtól, a tágabb környezettől megkapják a
megfelelő pozitív visszajelzéseket, azt, hogy ők is megbecsült tagjai a társadalomnak.
Ennek érdekében a tanórán kívüli szabadidős tevékenységeknek kiemelt jelentőséget
tulajdonítanak, hiszen gyakorlatilag ezek azok az alkalmak, amikor a hátrányos helyzetű gyerekek kiszabadulnak lakókörnyezetük zárványából, és közvetlen kapcsolatba
lépnek a tágabb társadalmi környezettel. A hátrányos helyzetű gyerekek e programok
segítségével eljutnak olyan helyekre (távolabbi városokba, színházba, múzeumba, a
parlamentbe stb.), ahova a családjukkal nem tudnának elmenni, mindez tágítja ismereteiket a világról. Másrészt, e programokra az iskola valamilyen szempont szerinti
szelekcióval választja ki a részt vevő tanulókat, és ez, úgy tűnik, elsősorban a megfelelő viselkedés. Az iskolai szociális elvárásoknak való megfelelés egyfajta jutalma is
tehát, hogy valaki részt vehet e programokon. Harmadrészt pedig, e programok a személyiség megerősítését is szolgálják, nevezetesen azt, hogy nemcsak az iskola, hanem
a tágabb társadalmi környezet is megfelelő módon jutalmazza a szociális integrációt.
Végül, de nem utolsósorban, e kirándulások, események pozitív visszajelzést adnak az
iskola vezetői és pedagógusai számára arról, hogy jól végzik a dolgukat, elérik a saját
maguk által kitűzött célokat. A rendszeres iskolán kívüli tevékenységek, programok,
kirándulások tehát rendszeressé teszik az amúgy rendszertelen környezeti elégedettségi visszajelzéseket.
„Rengeteg pályázatot nyertünk. Tavaly húszszor voltunk kirándulni. […] Rengeteg pluszdolgot kaptak így, hogy ennyit kirándultunk. Mindig megdicsérték ezeket a gyerekeket.
[…] Étteremben ebédeltek úgy, hogy fehér asztalterítő, elegáns étterem, és a pincér szolgált fel nekik. Hogy azt érezze meg, nem a megaláztatás miatt, hanem az, hogy ő is ember.
Neki is odateszik az ennivalót.” (intézményvezető)
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Az iskolán belüli szabadidős foglalkozásokat (sport, művészetek stb.) is nagyon
fontosnak, hasznosnak tartják a jól teljesítő iskolák pedagógusai abból a szempontból,
hogy ezek során kibontakozhat az osztályteremben kevésbé sikeres tanulók tehetségterülete, s az itt szerzett önbizalmat, önbecsülést a nevelési-oktatási tevékenységük
más dimenzióiban is motiváló tényezőként tudják alkalmazni. A jól teljesítő iskolákban az tantermi foglalkozásokon kívüli iskolai rendezvényeket, eseményeket is tudatosan állítja az intézményvezetés és a nevelőtestület az alapvető (készségszintű és
szociális) kompetenciák kialakítása, megszilárdítása szolgálatába. A központi szervezésű versenyeknek is hasonló hatásuk van az interjúalanyok szerint, és itt nemcsak a
tantárgyi szempontból kiemelkedő tehetségű gyerekeknek szervezett versenyekre kell
gondolni, hanem például az SNI-seknek szervezett speciális szépíró versenyekre vagy
a különböző művészeti és kreatív skilleket megcélzókra is.
„Érdekli őket. Amiben ha érzi a gyerek, hogy tehetséges, sokkal jobban lehet rá hatni más
oldalról is.” (gyógypedagógus)
„Általánosságban azt tapasztalom, hogy nem tűznek ki célokat. Sodródnak. Azok a gyerekek, akik kitűznek célt, azok már teljesen másképp viszonyulnak mindenhez.” (pedagógus)
„Gyönyörűen megtanul beszélni a műsor alatt. Elfelejtik arra az időre azt a fajta beszédet,
amit otthon hallanak.” (intézményvezető)

Az intézményvezetés jellemzői a reziliens és a rosszul teljesítő iskolákban
A szakirodalom szerint az iskolavezetés három fő típusa a) a bürokratikus, b) az „első
az egyenlők között” szemléletmód, illetve c) a kollektív autonómia és felelősség által
jellemzett vezetői gyakorlat. Az első specifikuma, hogy az iskolavezető a külső irányító utasításait követi, illetve a központi szabályozók és követelmények végrehajtója
és végrehajtatója. Olyan hivatali főnök, aki a hierarchia felsőbb szintjén van, mint a
beosztott tanárok. A második típusba tartozók ugyancsak jellemzően kívülről irányított iskolarendszerekben működnek, de ebben az esetben nem tekintik az iskolavezetőt a felsőbb utasításokat végrehajtó és végrehajtató hivatali főnöknek. Noha hatalma
és tekintélye itt is az iskolán kívülről ered, a vezető az „egyenlők között az első” szerepét kapja. Vezetési stílusa ennek megfelelően kollegiális, nem autoriter. A „kollektív
autonómia és felelősség” címszavakkal jellemezhető harmadik vezetői modellben az
iskoláknak nemcsak lehetőségük van arra, hogy maguk tűzzenek ki célokat, maguk
határozzák meg az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, hanem arra is rákényszerülnek, hogy önállóan reagáljanak a külvilág kihívásaira. Az iskolavezetés fő
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célja, hogy a nevelőtestület által közösen felállított célok elérésében az iskola sikeres
legyen. Mindez az iskolában dolgozók és tanulók együttes cselekvését, közös felelősségvállalását kívánja meg (Halász, 1994; OECD, 2008).
A vizsgált reziliens és rosszul teljesítő iskolák esetében markáns különbségek mutatkoznak az iskolaigazgató választott és követett vezetési módszere tekintetében.
A reziliens iskolákban határozott intézményvezetői célkitűzések vannak, de ezek a
nevelőtestület kollektív cselekvésére, együttműködésére alapoznak, építenek és ezt esetenként ki is kényszerítik. E szemléletmódot segíti, ha a köztes szereplő – az intézményfenntartó tankerületi vezetője – is a kollektív cselekvés irányába kívánja mozgósítani az iskolákat. Ugyanakkor ez nem feltétel: az iskolavezetés abban az esetben is
képes kollektív személettel és gyakorlattal működni, ha a köztes szereplők szemléletmódja kifejezetten hivatali-bürokratikus jellegű.
„Ő [a korábbi egyetlen igazgatóhelyettes] alsós tanítóként igen nagyon diktatórikus eszközökkel bánt kollégákkal. […] A kollégák nagyon bezárkózottak voltak, illetve nem mertek
véleményt nyilvánítani. […] Annak ellenére, hogy az eredmények megvoltak, olyan elszigeteltséget láttam a tantestületen belül […] Az új vezetés a személyem, ami nem hinném,
hogy a diktatórikus módszert látják bennem igazából. Hanem azt, hogy […] nem akarok
az előző évekre minősítést tenni, viszont visszajelzések itt maradt kollegák részéről üdvözölték és partnerek voltak abban, hogy ezen a részen rendet kell tenni. Csúnya szóval
kifejezve, mindenki azt csinált közülük, amit akart. Egy határozottabb irányvonalat, célt
tűztünk ki ennek érdekében, hogy velük foglalkozzunk.” (reziliens iskola igazgatója)
„Év elején együtt leülünk. Végignézzük az egész éves programot. A munkaközösségi üléseket is egyben tartjuk. Az alap egy, a humán, a reál együtt. Mindent együtt. Ki mit vállal
be, milyen feladatok legyenek idén? Mi a legfőbb cél? Ezt csak együtt tudjuk, máshogy
nem megy. Alsó-felső tagozat is egyeztet. […] Nagyjából egyetértés van a célokban, hiszen együtt lettek tervezve. Alsó-felső nem lehet ugyanazzal a céllal, de a legfőbb cél lehet
ugyanaz. Lebontjuk utána, de mindent együtt. Ez mindig is így volt, de a változás, ami az
új vezetéssel jött, még jobbá tette.” (reziliens iskola, pedagógus)
„De az első pont biztos, hogy az intézményvezető. A belső kommunikáció. Hogy menynyire tudta a pedagógusokat szembesíteni ezzel a feladattal, hogy most ilyen körülmények
között kell tanítani. […] Az intézményfejlesztő szemmel nézze végig, hogy neki milyen
végzettségre, képzettségre lenne szüksége, hogy sikeresen tudjon működni az iskolája.
A rá váró feladatokhoz ütőképes emberei legyenek. Ez is egy tudatosabb tervezés legyen.”
(reziliens iskola, tankerületi vezető)

A rosszul teljesítő iskolákban nem jelenik meg az intézményvezetés kollektív munkára, kollektív felelősségre irányuló erőfeszítése. Ezeken a helyeken vagy bürokratikus-autoriter vezetési szemlélet jellemzi az igazgatót, vagy pedig a határozott vezetés
hiánya, a fásultság és a depresszió jellemző rá.
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„Tájékoztatót tartok nekik. Elmondok mindent, hogy próbálkozzanak, mert ezt kívánja a
rendszer.” (rosszul teljesítő iskola igazgatója)
„Én voltam az egyedüli jelentkező. Korábban mint ellenfél voltam a helyettesemnek.
A tantestület megoszlott. Azonban én nem orrolok senkire. Egy dolgon megyünk, egy
szekeret húzunk. Azt várom mindenkitől, hogy ezt a szekeret húzzák, ne szerteszét, hanem haladjunk és eredmény legyen. […] Nem mondom, hogy mindenkivel felhőtlen a
kapcsolatom. Konfliktust nem igazán gerjesztek. Szólok, ha hibázik. Szólok, ha nem megy
be az órára, ha nincs ott az ügyeleti helyén. Azokat a feladatokat, amiket én megszabtam
neki, ha nem tartja be, azért szólok. Azt elvárom. […] Azt, amit a programomba beírtam,
a három év alatt nagymértékben megvalósítottuk. Sokkal nagyobb ütemben, mint ahogy
az ötéves tervben lett volna.” (rosszul teljesítő iskola igazgatója)
„Az iskola akkor eredményes, hogyha a rábízott gyerekeket felkészíti az általa előírt tanterv, tanmenet alapján, a követelményrendszert meg tudja tanítani a gyerekeknek. […]
Van, aki nem képes rá, nem tudja valamilyen oknál fogva. Egy évismétlésre kötelezik.”
(rosszul teljesítő iskola tankerületi vezető)
„A felső is egy kicsit külön van, meg az alsó is. Vannak közös megbeszélések, amikor
ötödikbe felmegy egy-egy osztály. Van ilyen, mikor minden tanár ott van. Lehet, hogy
jobban kellene egy kicsit közreműködni.” (rosszul teljesítő iskola, alsós pedagógus)
„– Együttműködnek a kollégák?
– Igen. Minden egyes olyan foglalkozást, amit tervezünk, meg is tudjuk valósítani.
– Szakmai korlátok? A továbbfejlődés, önképzés, hospitálás?
– Nincs. Aki úgy gondolja, mehet továbbképzésre.
– Intézményen belül vagy kívül a szakmai tapasztalatok megosztása? Más intézményekkel tapasztalatcsere?
– Intézményen belül ezek a bemutatóórák, hospitálások vannak.
– Mentorálás?
– Volt.
– Gyerekek és tanárok?
– Nem.
– A pályakezdőknek van mentora?
– Van.
– Gyakornok?
– Igen.” (rosszul teljesítő iskola vezetője)

Tantestületi klíma, együtt tanulás, tanuló közösségek
Szorosan kapcsolódik az iskolavezetéshez a nevelőtestület kollektív szemlélete, az egymástól tanulás képességének és gyakorlásának megléte vagy hiánya. Ebben az esetben
is jelentős különbségeket lehet feltárni a reziliens és a rosszul teljesítő iskolák között.
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A reziliens iskolákra a tantestület folyamatos együtt tanulása, egymás támogató segítése a jellemző, és ebben a tankerületi vezető is partner. Az egymástól való tanulásnak
leginkább az óralátogatások, hospitálások, illetve a tanácskérések („Te mit tennél?”
„Te hogy csinálod?”) a tipikus formái, de kutatási eredményeink szerint a jól működő
iskolákban jelentős pozitív hatása volt az együtt tanulásra annak is, hogy központi
iránymutatás alapján minden iskolában ki kellett értékelni az Országos kompetenciamérés eredményeit. A jól teljesítő iskolák nevelőtestületének jellegzetessége, hogy
hangsúlyozottan azonos nevelési célokat tűznek ki maguk és az iskola elé, és az eléréshez szükséges tevékenységeket úgy osztják szét maguk között – illetve úgy delegálja
feléjük az intézményvezetés –, hogy lehetőleg mindenki olyan feladatot kapjon, amelyet szívesen végez, szeret, ami elősegíti az egyéni szakmai céljai elérését, tehát ami őt
boldoggá és elégedetté teszi.
„Amikor valaki egy kicsit elfárad, abban a pillanatban mögötte ott egy segítség a kollégák
részéről. Senkit nem hagyunk magára. Figyelünk egymásra. Nincs rendetlenség, nincs
szemét. Ezt csak akkor lehet, ha mindenki egy irányba megy.” (intézményvezető)
„És az egymástól tanulást próbáljuk erősíteni. […] Az intézményvezető ki tud-e alakítani
egy olyan közösséget, ahol nyíltak vagyunk?” (tankerületi vezető)
„Mennyire fogunk össze, mennyire egységesek az elvárásaink. Hogy nincs széthúzás, hanem egy cél érdekében közösen, mindenki megpróbálja ugyanúgy vagy közel azonosan
végezni a dolgokat. Nyitottak vagyunk az új dolgok iránt. Megpróbáljuk, ha sikerül, alkalmazzuk. Ha úgy látjuk, hogy nem annyira, akkor változtatunk rajta, korrigálunk vagy
mással próbálkozunk. Innovatívak vagyunk, az nagyon sokat jelent.” (pedagógus)
„Az első három hónap nekem nagyon nehéz volt. Nagyon sok mindennel próbálkoztam,
mindenféle módszerrel. A kollégák segítettek. A tanítópárom is sokat. Azt mondta, hogyha én azt mondom, akkor az úgy van. Akivel együtt tanítok ugyanabban az osztályban,
hogy a gyerek azt lássa, hogy egyetértés van a két tanár között. Ugyanazok az elvárások
feléjük. Ők ezt tudják. Ha kérdeznek valamit, eldöntendő kérdést, megbeszéljük a tanítópárommal. […] Egy másik kolléganő segített sokat, bejött órát látogatni, elmondta, mi
az, amit másképp kellene. Megbeszéltük. Elkezdtem egy módszert, amit ő ajánlott. Ezt
továbbfejlesztettem. Áprilisra bevált náluk, és most is működik.” (korábban gyengén teljesítő pedagógus)
„Akkor lesz a gyereknek is jó, ha nekem is jó. Ha én kiegyensúlyozott vagyok, akkor képes
vagyok bármi jót csinálni.” (pedagógus)
„Én is mindig tanultam a mindenkori idősebb kollégáktól, bárkitől. Sosem szégyelltem
tanulni. Ha olyan lehetőségem volt, hogy nézhettem órát vagy mehettem továbbképzésre,
mentem.” (pedagógus)
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„Ez kellemetlen volt év elején, hogy kötelező jelleggel kell. A pedagógus olyan, aki nem
szereti, hogyha megmondják neki, hogy mit csináljon.” (gyógypedagógus)
„Ha kérek mástól, azt nem tudom hasznosítani, mert az osztály más. Könnyebbnek tűnt,
hogy magamtól csináljam.” (gyógypedagógus)
„Bárkinek bármi baja van, itt olyan a hangulat, hogy oda lehet menni, meg lehet kérdezni.
[…] Bármiben, ha valaki elakad, bárki szívesen segít. Ez egy jó iskola, ezért az, mert ezeket a segítségeket meg lehet kapni.” (pedagógus)
„Az, hogy a kollégák bizalommal fordulnak hozzám, megkérdezik, hogy ezt hogy kéne.
Ezt is jó érzéssel fogadom. Szakmailag is.” (pedagógus)
„A pedagógusok közti, belső együttműködés maximális. Az iskola adottságaiból adódóan az alsó nagyon el van tőlünk, más épületben. Napi szintű kapcsolatunk van. Talán a
felső tagozat, akik a tanáriban itt minden nap együtt vagyunk, sokkalta jobban tudunk
együttműködni, mint az alsósokkal. Az alsóban inkább úgy működünk együtt, hogyha
adott konkrét dolog van, akkor beszélünk. Sokszor egyeztetünk. Minden évben egyszer
egyeztetünk, hogy mi zajlik 4., 3. évfolyamon. Mit tanítanak meg konkrétan. Mit várhatunk mi. És mi mit várunk el. Ez már egy pár éve beindult, és ez nagyon fontos. […]
Felsőben nagyon jól működünk együtt. Nagyon jó az összhang, a kommunikáció napi
szinten. Nagyon jó a kapcsolat a személyes, emberi kapcsolat is egymás között. A munkaközösségben is. Ez a kettő így együtt, a szakmai és az emberi oldal együtt. Ez részben tudatos, de nagyobb részben magától jött. Mi este is, délután is bármikor felhívjuk egymást.
Emberi oldala is megvan, és így nagyon jól tudunk együttműködni. Ez kialakult. Jól jöttünk össze. Alulról építkezik. Az iskolavezetés is segített abban, hogy év elején üljünk
le ebédelni, évnyitó. Karácsonykor üljünk le együtt beszélgetni. Menjünk el tantestületi
kirándulásra. Fentről is próbáltunk szervezni.” (reziliens iskola, pedagógus)
„Tantestületi szinten. [értékelik ki a kompetenciamérések eredményeit] Mindenki, nem
csak matek- és magyarórán kell ezt a feladatot nekünk megoldani, ez össznevelői feladat.
Tehát, a kompetenciák erősítése és fejlesztése téves szemlélet, hogy csak a magyar meg
matekos kollégáknak […]. Ugyanúgy a testnevelést, a biológiát, vagy a történelmet, vagy
az éneket oktatóknak is ugyanígy, amilyen szinten ezt az órán meg tudják valósítani a
gyakorlatban, azt kötelességük csinálni. Tehát ez nem úgy van, ezt tantestületi szinten
kell.” (igazgató)

A rosszul teljesítő iskolákban a pedagógusok zárványszerű tevékenysége a tipikus.
Ez utóbbiak esetében is megtalálhatók az együttműködés és az együtt tanulás formális megnyilvánulásai, de ez az interjúk tanúsága szerint megmarad a hivatali jelentés
szintjén, nem itatja át a mindennapok gyakorlatát.
„Nem az a fiatalos, lendületes a csapat, hanem inkább középkorú a tantestület. A versenyszellem megvan a pedagógusokban. Mindenki igyekszik vinni a maga területén
versenyre a gyerekeket. Akár sport, akár tantárgyi verseny. Helyi szinten is. […] Ezt minden évben csináljuk. A pedagógusaim saját iskola szinten is csinálnak akár történelem,
119

Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség
idegen nyelvi versenyt, magyar helyesírás versenyt. Erre törekednek, hogy legyen motiváció a gyerekek számára. […] Azt a dolgot, amit nekik csinálni kell, azt tudják csinálni.
Csak a változásokat nem igazán szeretik.” (rosszul teljesítő iskola igazgatója)
„Hiába elmondtuk a fórumokon, mérésértékelési képzésen voltam, nem tud mit csinálni
a pedagógus. Azt mondja [a diák], az első óra után, hogy ő már nem ír tovább. Nem tölti
ki, mert nem érdekli, sok, megterhelő. Nem reális ez a kompetenciamérés eredmény.
– Volt, ahol alatta voltak a kompetenciamérésnél, ott intézkedési tervet kellett készíteni.
– Elkészítettük.
– Ez csak egy papírmunka volt, amit le kellett tudni, vagy tényleg tartalmaz olyan dolgokat?
– Igen, tartalmaz. Erre a 60 órás képzés után került sor, amikor ezt az intézkedési tervet
elkészítettem. Megnéztük, a dolgozat feladata az volt, hogy be kell adni egy tervet. A tanárnő átnézegette. Két hibát talált benne, amit nem tudtunk. Benne volt, hogy ki a felelős,
mettől meddig, konkrét célok legyenek benne.” (rosszul teljesítő iskola igazgatója)
„A felső is egy kicsit külön van, meg az alsó is. Vannak közös megbeszélések, amikor
ötödikbe felmegy egy-egy osztály. Van ilyen, mikor minden tanár ott van. Lehet, hogy
jobban kellene egy kicsit közreműködni.” (alsós pedagógus)

A tankerületi vezetés mint „middle layer”
Jelenleg még nem tisztázódott pontosan, hogy a tankerületi vezetésnek milyen szerepe, feladatai vannak az újonnan formálódó oktatási rendszerben. Eredményeink
alapján az, hogy a tankerületi vezető felvállalja-e a szakmai támogató és koordináló
szerepet, vagy csupán adminisztratív-pénzügyi feladatokat lát el, nagymértékben függ
az adott vezető személyes beállítódásától, szakmai jártasságától, kompetenciáitól.
Vannak tankerületi vezetők, akik jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében,
hogy a kistérségbe tartozó iskolák szakmai szinten is együttműködjenek. Van, ahol a
tankerület vezetője nagy gondot fordít az iskolák szakmai munkájának összehangolására. Tankerületi szintű szakmai értekezleteket működtet, szakmai pályázatokon is
összehangoltan, több iskola bevonásával vesznek részt, és tankerületi vezetőként gyakorta látogatja az egyes tantestületi értekezleteket is. Más tankerületi vezető csupán a
hivatali kötelezettségek teljesítésére fókuszál.
Kismintás kvalitatív vizsgálatunk során önmagában nem tapasztaltunk lényeges
összefüggést a tankerületi vezetés vezetői módszere és az iskolák eredményessége között. Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor az iskolaigazgatók kollektív tanulásra és együttműködésre irányuló vezetői beállítódása találkozott a tankerületi vezetők
szemléletmódjával és gyakorlatával, a tankerületi vezetők jelentős előrelépéseket tudtak tenni annak érdekében, hogy kialakuljon a kistérségen belül az iskolák közötti
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szakmai együttműködés, az iskolák közötti egymástól való tanulás, az iskolák és a
pedagógusok hálózatosodása.
„Nyolc iskolát felölelve hoztak létre egy reál munkaközösséget, és most például a napokban lesz egy német-munkaközösség foglalkozás […]-ben. Ott összejönnek a matematikát oktató pedagógusok, és ott információt cserélnek, megbeszélik a szakmai dolgokat
és a továbbhaladást. Ugyanígy van tankerületi szinten a humán, van például informatika, alsó tagozat, most például szaktanácsadást kértem. Szeretnék ezen a területen is úgy
nyitni, befogadni a külső kritikát, annak alapján a friss híreket. Sokfelé próbálunk nyitni,
hogy ne maradjunk le, tájékozottak legyünk mindenféle tekintetben, tehát a jó gyakorlatok tekintetében is, hogy módszertanilag legyünk topon, és frissek legyünk, mindig az
újat megkapva próbáljunk előrehaladni.” (reziliens iskola igazgatója)
„Ez csak akkor tud működni, hogyha ott a gyerek a művészeti neveléstől a sportolási lehetőségig egy helyen megkap mindent. Ez az iskola azért is alkalmas lenne, mert eleve ott
van a művészeti iskola is. Egy olyan komplex nevelést kapnának a gyerekek, egyenlő esélylyel indulnának azokkal a gyerekekkel, akik a családban megkapják. […] Ennek az egész
KLIK-létrehozásnak ez lenne az értelme, hogy ne legyenek hátrányban azok a gyerekek,
akiknek a szülei nincsenek megfelelő anyagi biztonságban, nem tudják megfizetni a délutáni órákat. Egy ilyenfajta gondolkodás csak úgy tud működni, hogy bizonyos területeken
csak alsó tagozat van. Én ezt csak a felső tagozatban tudom elképzelni. Az alsó tagozatnak
ott kell maradnia helyben.” (jól teljesítő iskola tankerületi vezetője a távolabbi tervekről)

Összegzés
Elemzésünkben hat magyarországi hátrányos helyzetű iskolában végzett kvalitatív
vizsgálat tapasztalatai alapján próbáltuk feltárni, vannak-e az iskolavezetésnek, a
nevelőtestületnek és a tankerületi vezetésnek olyan sajátosságai, amik magyarázatot
adhatnak arra a kérdésre, mi befolyásolja azt, hogy – közel azonos társadalmi és szervezeti feltételek mellett – egy iskola eredményesen vagy gyengén teljesít. Miután kutatásunk csak tájékozódó, tapogatózó jellegű volt, robosztus következtetések levonására nem vállalkozhatunk. Ugyanakkor a mélyfúrás jellegű, kvalitatív vizsgálódásunk
egyértelműen alátámasztani látszik azt a nemzetközi szakirodalomból jól nyomon
követhető összefüggést, hogy az iskolavezetés kollektív munkát és kollektív tanulást
elősegítő beállítódása, a nevelőtestület kollektív autonómiával társuló, együttes tanulási és tanítási gyakorlata, valamint az iskolák kistérségi együttműködése jelentős
mértékben elősegíti, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók az elvárhatónál
jobb teljesítményt nyújtsanak. Kutatásunk arra is felhívta a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetű tanulók esetében a szociális integráció legalább akkora jelentőségű,
mint az alapképességek, -készségek megszerzése. A szeretetteljes, elfogadó, támogató
iskola ebben is nagy sikereket tud elérni, míg a távolságtartó intézmény kevéssé.
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Kállai Gabriella
SEGÍTŐ SZAKMÁK AZ ISKOLÁKBAN
Bevezetés
Amikor az iskolai eredményességről beszélünk, nem lehet figyelmen kívül hagyni a
tanulókat időszakosan vagy hosszú távon kísérő, különféle eredetű gondokat, amelyek
egy része az intézmények falai között pedagógiai problémaként jelenik meg. Komplex kezelésükhöz gyakorta a pedagógiai eszköztáron túlmutató megoldások is szükségesek, különféle – az iskolák alkalmazásában vagy más intézményben (ágazaton
belül), illetve más szektorban dolgozó – segítő szakemberek bevonásával. Az iskolák
világában működő, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő feladatkörök közül jelen
esetben azokat tekintjük át, amelyek a diákoknak nyújtanak segítséget tanulási vagy
más jellegű problémáik kezeléséhez.
A köznevelési törvényben1 jelenik meg a „kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló” fogalma, amelyen belül két érintett kört határoz meg a jogalkotó: egyrészről
a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók, másrészről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók csoportját. A különleges bánásmódot igénylő
gyermekek, tanulók csoportjába tartoznak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (SNI)2; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek,
tanulók (BTM)3, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók.

A statisztikai adatokról
A köznevelési törvénnyel összhangban, az intézményi szinten zajló statisztikai adatgyűjtés tartalmaz néhány, a leginkább perifériára szorult csoportról – például hát1

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.

2

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló a jogi szabályozás szerint az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az alábbi nyolc csoport
valamelyikébe sorolható: mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermek, tanuló.

3

Az a tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen
alulteljesít, társas kapcsolati, tanulási, magatartásszabályozási problémákkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Hátterében állhat részképesség-, figyelemaktivitás, klinikai pszichológiai,
iskolai, szociális jellegű probléma, illetve ezek bármely kombinációja. Fontos megjegyezni, hogy a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet nem jelent BTM-et.
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rányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek –
adatokat, információkat. A kutatásunkba bevont iskolák4 tanulói összetétele e szempontból igen heterogén: két intézmény esetében a diákok legalább fele halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH), míg két intézménynél nem éri el a 10%-ot, vagy éppen
csak meghaladja ezt az arányt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a statisztikákban egy
adott iskola HHH-tanuló aránya nem feltétlenül tükrözi a tényleges állapotot, a mutató értéke a definícióváltozás és az igazoláshoz szükséges eljárásrend változása miatt,
alacsonyabb (Híves, 2015). A jelenlegi metódus szerint a települési önkormányzatok
jegyzői külön kérelemre és eljárásban állapítják meg a hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetet (Varga, 2013). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben5 részesülőkről azonban, nem ezen igazolások alapján szerepelnek az adatok az oktatási
statisztikákban.
Nem ritka jelenség, az iskolai szintű statisztikai adatokban mégsem jelenik
meg, hogy a tanulót a gyermekvédelmi rendszer kiemelt figyelemben részesíti: több
intézményben számoltak be például arról, hogy diákjaik egy része nevelőszülőknél
nevelkedik. Hozott hátrányuk – csakúgy, mint a HH- és HHH-tanulóké – nem törvényszerűen párosul tanulási nehézséggel, alulteljesítéssel, viselkedési problémákkal,
ugyanakkor feltételezhető, hogy ők a pedagógiai munka során fokozott figyelmet,
szükség esetén támogatást igényelnek. Nem véletlen tehát, hogy a törvény a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőknek automatikusan megadja a HHH-státuszt.
A hátrányos helyzetűként számba vett tanulók kétharmadát a gyermekjóléti szolgálatok veszélyeztetettként tartják nyilván, földrajzi megoszlásukat tekintve pedig arányuk Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Nógrád megyében a legjelentősebb.
A mélyebb elemzést gátolja, hogy e mutatókról települési vagy iskolai szintű adatok
nem állnak rendelkezésünkre. A gyermekvédelem területéről gyűjtött statisztikai
adatok (Gyermekesély, 2016) azt mutatják, hogy a veszélyeztetettségnek6 kitett, különböző ellátórendszerekben nyilvántartottak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében a legnagyobb. Ez feltehetőleg annak ellenére van így, hogy a feltárás mértékét országosan sem tekinthetjük teljes körűnek.

4

Bővebben lásd e kötet Bevezetését.

5

Ez az ellátási forma a gyermek, tanuló szociális helyzete alapján igényelhető, az őt gondozó család
egy főre eső jövedelmétől függően. Lásd: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

6

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 5. § n) pontja szerint:
veszélyeztetettség az olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás,
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A veszélyeztetett gyermekek fejlődését környezeti, magatartásbeli,
egészségügyi vagy anyagi okok nehezítik. Esélyeiket a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátórendszer igyekszik javítani.

126

Kállai Gabriella: Segítő szakmák az iskolákban
A tanulók szociális helyzetét, lakáskörülményeit szemléletesen mutatják be az egyik,
legmagasabb HH- és HHH-tanuló arányt mutató intézmény pedagógusaitól származó idézetek.
„Az én osztályomban jelenleg két gyereknek dolgoznak a szülei. Egy kisfiú van, akinek az
anyukája és apukája is. Egy, akinek csak az apukája, [...] a többiek munkanélküliek. Aki
szerencsésebb, az közmunkára be van osztva. De az csak pár hónap. Otthon vannak, és
elvannak. [...] Két gyereknek van internetlehetősége a 18-ból.” (tanító)
„Hihetetlen, hogy milyen körülmények közül jönnek ide a gyerekek! Nem látszik rajta,
mert a szülő igyekszik, hogy szépen felöltöztesse, tiszták, rendezettek, nincsenek nagy
problémáink, ami a higiéniával kapcsolatos lenne. De amikor elmentem családot látogatni, megdöbben az ember, hogy tényleg csak a négy fal, az ágy, jó esetben egy asztal,
a kályha, és kész. Semmi. Még csak egy kép se a falon. Az az ingerszegény környezet,
ahonnan jönnek.” (tanító)

A gyermekvédelmi tevékenység
Az eredményes tanulási folyamat, valamint a nevelő tevékenység szocializációs céljainak elérése érdekében kiemelkedő jelentőségű a hatékony gyermekvédelmi rendszer
működtetése. Az iskolák tapasztalata az, hogy a HH- vagy HHH-tanulók befogadásához (vagyis az integráció vagy inklúzió megvalósításához) számos specifikus gyermekvédelmi feladat kapcsolódik. Ugyanakkor az iskolákban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakörre vonatkozó fél vagy teljes státuszok korábban meglévő
központi finanszírozása 2012-től megszűnt, és a terepmunka időpontjában (2015. ősz)
sem szerepelt a vonatkozó jogszabályban. (Ki kell emelnünk azonban, hogy 2016. január 1-jétől, a jogszabályváltozás ismét lehetőséget ad szociális jellegű tudással, esetleg végzettséggel rendelkező munkatársak alkalmazására.) A köznevelési törvényben szerepelnek ugyan az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai, felelősként
az intézményvezetőt jelölve meg, ám a jogszabály nem írja elő kötelezően a feladat
ellátásához szükséges szakértelemmel és információkkal rendelkező munkatárs alkalmazását7. Ennek megfelelően nagyon kevés olyan fenntartó (a vizsgált esetekben
a KLIK) volt, ahol továbbra is finanszíroztak ilyen státuszt. Inkább az volt tipikusnak
tekinthető, hogy a tantestületen belül elosztották a terheket, így az osztályfőnökök,
7

2016. január 1-jétől azonban a törvény lehetővé teszi, hogy ha a hátrányos helyzetű tanulók aránya
meghaladja a 25%-ot, 500 fő alatti intézményben fél fő, 500 főnél nagyobb tanulólétszám mellett
pedig egy főt alkalmazzanak szabadidő-szervező, iskolai szociális munkás vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkakörben. Lásd 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (4. melléklet).
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osztálytanítók feladata lett a gyermekvédelmi tevékenység, amit általában a szükséges
ismeretek nélkül végeztek. Szakképzett gyermekvédelmi felelős hiányában a súlyos
gondokkal küzdő tanuló könnyen magára maradhat, mert nem kapja meg a szükséges
szakszerű segítséget, vagy nem feltétlenül fogadja bizalmába az őt tanító pedagógust
(különösen diák-tanár konfliktus esetén). Néhány intézmény gyakorlata az volt, hogy
a szakértelem megtartása érdekében a korábbi felelős látta el továbbra is a feladatot,
azonban nehezebb feltételek mellett, rendre finanszírozatlan – de nélkülözhetetlen és
ellátandó – többletmunkaként.
„Hivatalosan a tankerület, illetve nem is a tankerület, nem adja meg azt a lehetőséget,
hogy kinevezzen gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, hogy főállásban lássa el. Nekünk
van, de nem főállásban. Ő ezt a funkciót, ezt a feladatot folyamatosan végzi. Erkölcstant
tanít. Ez a státusza. – Teljes óraszámban tanít? – Nem. Megvannak az órakedvezményei,
közalkalmazotti tanácstagként is, hivatalosan úgy vannak az órakedvezményei, hogy
ezeket a feladatait tökéletesen el tudja látni. A gyámüggyel, a családsegítővel, az önkormányzattal ő tartja hivatalosan a kapcsolatot. Ő képvisel bennünket.” (igazgató)

Ugyanakkor találkoztunk egyedinek számító megoldással is: egy nagyobb gyermeklétszámmal dolgozó intézményben külön segítő munkatárs foglalkozott az alsós
és a felsős tanulók ügyeivel:
„Van két gyermek- és ifjúságvédelmi nem felelős, hanem úgy mondanám, hogy segítő
munkatársunk. Mivel nagy az iskola létszáma, ezért alsó tagozaton is van, és felső tagozaton is van egy-egy. Van például egy olyan nyomtatványunk is, hogy le is írja a szaktanár
vagy az osztályfőnök a probléma okát, tehát problémát jelez, nemcsak szóban, hanem
írásban is jelzi azt, és ha szükséges, akkor a családsegítővel is felveszik a kapcsolatot.”
(igazgató)

Az a terepmunka során világosan kirajzolódott, hogy ilyen feltételek mellett, valamint a tanulói összetételtől függően nem minden iskola tartotta fontosnak a gyermekvédelmi jelzőrendszerben kijelölt szerepének teljesítését, és nem ápolt a kötelezettségeken túl szakmai kapcsolatot a gyermekvédelemmel, vagyis az együttműködés legfeljebb az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos tevékenységre korlátozódott.
A szorosabb együttműködés hiányának oka lehet a felek leterheltsége vagy az is, ha
egy oktatási intézményben alacsony a gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett
tanulók száma.
Ellenpéldával is találkoztunk: egy intézmény élő, szoros kapcsolatot ápol a gyermekjóléti szolgálattal:
„Nagyon jó a kapcsolatunk a gyermekjóléti szolgálattal. […] Nekik a kollégák papíron
és szóban is jelzik, ha valakivel probléma van. Rögtön mennek, kérik a gyermekjólétinek
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a segítségét. Közösen mennek családlátogatásra. Igyekeznek a törvény adta lehetőséget
is kihasználva segíteni. Van, amikor sikerül. De van egy-két család, akivel nem tudunk
pozitív eredményeket elérni.” (alsós igazgatóhelyettes)

Ugyanakkor a hasonlóan gördülékenynek tekinthető kapcsolatok kialakításához
szükséges lenne a másik érintett szektor, vagyis a gyermekjóléti szolgálatok kapacitásának növelése, bővítése, mert bár 2014-ben az országos lefedettség igen kedvező volt
(csaknem 99%-os), a „gondozási tevékenységhez csak a települések ötödén lehetett
helyben hozzáférni” (Gyermekesély, 2016). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a többi
településen mindössze heti egy-két alkalommal érhető el gyermekvédelmi szakember,
ami a hatékony munka gátja lehet.

A pedagógiai segítő személyzet elérhetősége
A vizsgált iskolákban az eredményességgel összefüggésben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős vagy szociálpedagógus, szociális munkás hiányát jellemzően nem
említették. Pedig ha csupán a nevelési intézményekben jelentkező problémás, konfliktusos esetek (diák-diák, diák-tanár vagy tanár-szülő közti) segítő szempontú megoldási módjait keressük (más jellegű, tanulókat érintő problémákról nem is beszélve), e beavatkozások segítő folyamatként is felfoghatók, amelyhez nélkülözhetetlen
lehet a képzett segítő szakember jelenléte (V. Gönczi, 2015). Ezen túlmenően jelentős mértékben hozzájárulhatnak a családok hathatós támogatásához, prevenciós
tevékenységet végezhetnek (nemritkán megakadályozva ezzel a tanulók bekerülését
a gyermekvédelmi rendszerbe), krízisintervenciót stb. alkalmazhatnak olyan sajátos
eszközrendszerrel, amelyek a pedagógusok kompetenciáin kívül esnek, és mint arra
a nyugat-európai, illetve angolszász területeken több évtizede működő szektorközi
együttműködések (így a külső intézményhez kapcsolt iskolai szociálismunka-hálózatok) jó példával szolgálhatnak (Huxtable–Blyth, 2002).
Ugyanakkor interjúról interjúra visszatérő elem, hogy a mentálhigiénés problémák megoldására iskolapszichológusra, pszichopedagógusra8 lenne szükség, mert bár
utóbbival a törvény szerint fél- vagy egész állásban rendelkezniük kellene az intézményeknek, ezt rendre nem tudják teljesíteni. A fenntartó is ismeri ezt a problémát, de a
területen jelentkező szakemberhiány miatt, nem tudja orvosolni.
8

Ha a tanulók 25%-a halmozottan hátrányos helyzetű, a tanulói összlétszám pedig 100 fő alatti, utazótanárként, 100–500 fő között egy fő pszichopedagógus, 500 fő felett pedig két fő pszichopedagógus
biztosítása szükséges. Lásd 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról (4. melléklet).
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„A pszichológus a miatt lenne jó, hogy elég sok a lelki sérült gyerek. Miattuk. – Ez magatartászavarban jelentkezik? – Vagy magatartászavarban, vagy egyszerűen csak jó lenne
egy olyan ember, akinek lehet, hogy elmondhatnák a problémáikat. Más oldalról közelítené meg, mint mi.” (pedagógus)

Az ellátás ezen hiányosságait a pedagógiai szakszolgálatoknál próbálják orvosolni,
ott biztosítva a pszichológiai ellátást, ami esetenként komoly kihívást jelenthet az ellátást igénylő tanulónak (és családjának), hiszen kisebb településeken nem található
ilyen szolgálat, tehát utazással jár, valamint a pszichológusok fluktuációja is jelentős a
pedagógusok szerint.
A magatartási problémák kezelését az intézmény falai közt, speciális szakemberek
nélkül igyekeztek megoldani egyes helyi gyakorlatokban.
„Most próbáljuk, igazgató úr idén került hozzánk, maximálisan támogat minket mindenben. Egyénileg kezeljük a problémákat. Ha az a gyerek, akivel magatartási gondok
vannak, zavarja az órát, akkor igazgató úr egyénileg segít. Ez nagyon jó. Feltárjuk, hogy
miért lehet ilyen a gyerek, milyen otthoni problémája van, milyen lehetőségeink vannak,
ami elég korlátozott. Nagyon partner az iskolavezetés.” (pedagógus)

Hasonló igény mutatkozott egy intézményben drámapedagógusra is, hogy segítsen
a tanulóknak „kijátszani” magukból az őket nyomasztó problémákat.
A pszichológiai problémák mellett nagy az igény más, gyógypedagógiai vagy
fejlesztőpedagógiai ellátásra is. Általánosan, azaz a normál tanulók esetén is nagy
szükség lenne logopédiai szűrésre és ellátásra, azonban e területen is erőteljes szakemberhiány tapasztalható.
„Logopédus? Az nincs. A régi tankerületi igazgatónak volt egy olyan véleménye, hogy
nem is olyan fontos, úgy állt hozzá. […] Óvodába kötelező, itt nem is kötelező. Igény van
rá, meg kellene, mert van tényleg pár olyan gyerek, akinél nagyon fontos lenne. Volt egy
nagyon jó logopédusunk régen. Ő szuper volt. Olyan dolgokat fejlesztett a gyerekeken,
hogy csoda volt, egy-két év alatt.” (igazgató)
„A mostani osztályunkban is van egy roma származású, nagyon jó képességű kisfiú. Az
ő hátránya a logopédus hiánya. Nagyon erősen beszédhibás, és már harmadikos, és még
mindig nem kapta meg a logopédiai ellátást. Sok atrocitás éri néha a beszédével kapcsolatban. Az ő eredményességét ez befolyásolja.” (pedagógus)

Azokban az intézményekben, ahol tevékenykedik logopédus, az ellátás általában
csupán az alsó tagozatosokra korlátozódik. Ugyanakkor ezt a problémát nem mindenhol tekintik súlyos gondnak.
„Nagyon sok az úgy iskolába kerülő gyerek, hogy beszédhibás. Egyetlen egy logopédus
van az egész térségben, aki már nyugdíj előtt áll. Tavaly hónapokra kidőlt, mert beteg
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volt. Vannak nehézségeink. Megpróbáljuk mi magunk, ahogy tanulunk. A mi időnkben
is volt, aki beszédhibás volt, és kinőtte.” (igazgató)

Az SNI- és a BTM-tanulók ellátása
A különleges bánásmódot igénylő tanulók két csoportja közül az SNI- és a BTM-tanulók jelennek meg az oktatási statisztikában. A vizsgált intézményekben az utóbbiak
aránya 7 és 24% között mozog, erre vonatkozóan több interjúalanyunk jelzett határozott aránynövekedést, míg az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók aránya minden intézménynél lényegesen alacsonyabb: 2–10% közötti, ám több iskolában
e területen is erőteljes növekedésről számoltak be a válaszadók.
A köznevelési törvény szerint a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási
és magatartási nehézségekkel küzdő gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges
bánásmód keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A törvény értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nevelése és oktatása kétféle módon valósulhat meg:
egyrészt a fogyatékosság típusának és a sérültség fokának megfelelően létrehozott
gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményekben, másrészt a többség által használt
közoktatási intézményekben, a többi tanulóval együtt, illetve párhuzamosan. A jogi
szabályozás a szülő kezébe helyezi az intézményválasztásra vonatkozó döntést, amelynek meghozatalát a szakértői bizottság javaslata is segíti, valamint lehetővé teszi, hogy
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók jelentős részét a többségi
iskolák fogadják, elsősorban a diák érdekei szem előtt tartásával. Ugyanakkor a tanuló csak olyan intézménybe íratható be, amely rendelkezik az oktatásához-neveléséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.
Fontos tudni, hogy a BTM-minősítés esetében a gyermek, tanuló elmaradása bizonyos területeken ugyan jelentős, de a sajátos nevelési igény szintjét nem éri el, vagy
más jellegű problémát mutat.
A megfelelő ellátáshoz jutás feltétele a szakértői vizsgálat, amelyet a pedagógiai
szakszolgálatok végeznek az oktatási intézmény vagy a szülő kérésére. Az ide vezető
úton kiemelt szerepe van a tanítók, tanárok felkészültségének vagy a problémák korai
diagnosztizálásának, amit többféle eljárás is segít, azonban a valamennyi tanulóra
kiterjedő szűrés nem minden intézményben valósul meg. A felkeresett iskolákban
többféle gyakorlattal is találkoztunk: előfordult, hogy csak az óvoda által jelzett esetekben kérték a tanulók vizsgálatát, míg máshol minden tanulóra kiterjesztett szűrést
alkalmaztak.
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„Minden első évfolyamos tanuló tanulási képességeit mérés keretében felvesszük egy
mérőlappal. Ezzel évek óta mérjük az első évfolyamos tanulókat. Ez mindig októberben
van. Az iskolapszichológus és a fejlesztőpedagógus feladata ennek a mérésnek a felvétele.
Hét kompetenciaterületet mér. Ezek a képességek szükségesek ahhoz, hogy megtanuljanak a gyerekek írni, olvasni, számolni. Ezeknek a százalékát mérjük fel ilyenkor. Aki itt
gyengén teljesít, leül az iskolapszichológusunk, a fejlesztőpedagógus és az osztályfőnök
és megnézi, hogy mi ennek az oka. A nevelési tanácsadóba irányítják ezeket a gyerekeket. Külön egyéni fejlesztési foglalkozásokon vesznek részt. Akit pedig úgy látunk, hogy
nagyon gyenge, megpróbáljuk már a tanulási képességet vizsgáló bizottsághoz küldeni.
Nagyon nehéz. Inkább betartatják most azt az utat, hogy a nevelési tanácsadó vizsgálja.
Májusban megismételjük ezt a mérést. Megnézzük, mennyit fejlődött az adott csoport, az
adott gyerek. Nagyon jók ezek a mérések. Mindig fejlődnek. Minden csoportnál minimum 5-6%-os fejlődés megvan év végére. De lehet 10-12% is. Azért jó a tanítónőknek ezt
látni, mert némelyik el van keseredve, hogy milyenek. És jön év végén, és tényleg csinált
valamit. Ez a mutatóban is kijön, hogy ezek a gyerekek ennyit fejlődtek.” (intézményvezető)

Az interjúk tanúsága szerint, a szakértői vélemény megszerzésénél gondot jelent a
rendszer leterheltségéből adódó hosszú várakozási idő. Emellett az SNI tényét megállapító és a fejlesztést előirányzó szakvéleményt kiadó, ún. tanulási képességeket
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsághoz való eljutás, sok esetben többféle nehézségbe is ütközik. A kisebb településeken élő szülők számára megterhelő lehet az
utazás, a részvétel megszervezése, különösen segítség nélkül (a tájékoztatásadásban a
vizsgálat fontosságáról, valamint az eljutás megszervezésére példaértékű az a néhány
eset, amelyben a családsegítő szolgálat munkatársai nyújtottak támogatást). Miután
a fent említett bizottságok általában megyeszékhelyeken működnek, megfigyelhető,
hogy a könnyebben elérhető, tankerületi szintű pedagógiai szakszolgálatok (tagintézmények) által kiadott BTM-re vonatkozó szakértői vélemények száma emelkedik,
különösen a kisebb településen élők esetében, miközben a nagyobb városokban lakók
esélye a számukra megfelelő szintű SNI-s ellátásra kedvezőbbnek tűnik.
„Úgy működik, hogy van egy bizottság, viszont ők részvizsgálatokat végeznek. A BTM-es
státuszt ők adják meg. Az SNI-t a megyeszékhely. [...] Nagyon sok a gyerek. Kevesen vannak, a kapacitás is kevés. Azért van az, hogy a BTM-ből több van, mert itt helyi szinten
jobban elhozzák a szülők. A vidéki iskolák számolnak be olyanról, főleg a rosszul szituált
és kevésbé tanult szülőknél, illetve az anyagi körülmények miatt is, bár ezt az útiköltséget
elvileg fizetik. Mégsem tudják elérni azt, hogy felvigyék a gyerekeket vizsgálatra.” (tankerület)

A megyei pedagógiai szakszolgálattal folytatott beszélgetésen megtudtuk, hogy a
szakember- és kapacitáshiány miatt nemritkán fordult elő, hogy egy év is szükséges
volt a vizsgálatok lefolytatásához, különösen akkor, ha a tanuló előbb a nevelési tanácsadóba került, majd onnan irányították tovább a szakértői bizottsághoz. Az e te132
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rületen az utóbbi években történt lényeges változások (például a szervezeti felépítés
átalakítása, fenntartóváltás, létszámbővülés) hatására, a várakozási idő lerövidült, a
szakmai protokollok pedig egységesültek.
Egy későbbi kutatásban érdekes és fontos lehet feltárni, mi okozza az SNI- vagy
BTM-státuszú, ellátást igénylő tanulók számának növekedését az egyes intézményekben. Bár jelen kutatás nem tért ki e kérdésre, az egyik integráltan nevelő helyszínen,
ahol a tanulók 40%-át rendszeresen fejlesztik, a tanulók ellátását végző gyógypedagógus megjelölt néhány okot (a teljesség igénye nélkül).
„Nagyon sok részképességbeli problémával küzdő gyerek van. Ennek mi szakmailag azt
mondjuk, hogy lehet születés előtti, tehát magzatkori károsodás az oka. Lehet az, hogy a
kisgyermekkorban nem úgy foglalkoztak velük, kimaradt egy lépcsőfok a fejlődésükből.
Nem kúszott például, és emiatt egy csomó minden egymásra rakódott. [...] Csak egy-egy
lépcsőfok, ami hiányzik […]. Én ennek tudom be ezt a magas számú problémát. Sok pici
apróság rakódik össze.” (gyógypedagógus)

A szakszolgálatnál dolgozó szakemberek pedig több oldalról is megközelítették a
problémát.
„Azt lehet mondani, hogy mondjuk olyan hét éven belül megduplázódott az SNI-gyerekek vizsgálati kérelme. Amellett, hogy a gyermekpopuláció csökken, aránytalanul nő az
SNI-gyerekek száma. Ez tény. Mi lehet ennek az oka? Sok oka van, induljunk el a legbanálisabbtól. Folyamatosan fejlődik az orvosi diagnosztika, az orvosi terápia, a gyógyszeres terápia, egyre több olyan gyermek marad életben, kis súllyal is, aki korábban nem.
Nyilvánvaló, hogy aki koraszülött, kis súllyal született, azért az a központi idegrendszer
differenciálódásában jelentős sérüléseket szenved, amelyek jól kompenzálhatók szomatikusan, akár mentálisan is, nem biztos, hogy értelmi fogyatékos lesz, de az bizonyos, hogy
valamiféle hátrányokat szenved, és ez azt jelenti, hogy meg fognak jelenni a különböző
tanulási nehezítettségek tünetei. Aztán mondhatom azt, hogy nagyon leterheltek a gyerekek az iskolában, nagyon sok a tantervi követelmény, és azt gondolom, hogy a gyerekek
egy idő után el is veszítik ezt a fonalat, és hogyha olyan tantárgyakra orientálódik, amely
egymásra épülő, akkor hatodikban már meghal a tanulásban, és akkor jelentkeznek a tanulási problémák, zavarok. Aztán sokat fejlődött a pszichológiai, gyógypedagógiai diagnosztika, terápia is. [...] És azt látom, hogy a fogyatékosságok egyre markánsabbak, egyre
súlyosabbak. Különösen az értelmi elmaradás esetében, vagy például a korai fejlesztések
iszonyatosan megnövekedtek megyeszerte. A 0 és 3 év közötti gyerekeknek a diagnosztikája. Az elmúlt évben az egyik legtöbb létszámot bővítő egysége a pedagógiai szakszolgálatunknak a korai fejlesztés, ami azt jelenti, hogy súlyosabbak a fogyatékosságok,
és egyre fiatalabb korosztályt súlyt. És egyre nagyobb probléma. De nyilván benne van
a levegőszennyezés, a táplálékszennyezettség, az ördög tudja. [...] A familiáris ártalmak,
az a miliő, amiben él, szocializálódik. Egy gyerek számára az elsődleges nevelési közeg
a mikrocsalád, a mikrokörnyezet marad, elsődlegesen a család. Magatartási mintákat,
értékeket, szokásokat kell, hogy közvetítsen, ha ezek elmaradnak, akkor nincs olyan iskola, ha reggeltől estig ott is tartják a gyereket, amelyik ezt kompenzálni tudja. Lehet ez
alkoholizmus, munkanélküliség, agresszivitás, bármi.” (pedagógiai szakszolgálat munkatársai)
133

Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség
Ugyanakkor az egyéni anamnézis során feltárható okok, azaz a pre- és perinatális sérülések, környezeti hatások mellett más szempont, nevezetesen a pedagógusok
probléma iránti érzékenységének változása is közrejátszhat az arányok növekedésében, amire az egyik iskola gyógypedagógusa hívta fel a figyelmet.
„Lehet, hogy azért, mert nagyon odafigyelünk, hogy rendben legyen, kiszűrjük őket, és
azért magasabb a létszám. Ez sem kizárt. Nem úgy van, mint régen, hogy a tanító néni
szégyellte volna, inkább nem szól senkinek. Most odafigyel mindenki, ha probléma van,
jelzi.” (gyógypedagógus)

Azonban a szakértői véleménnyel, különösen, ha az nem jelez speciális ellátást jelentő problémát, a pedagógusok nem minden esetben értenek egyet, sőt, esetenként
meg is kérdőjelezik.
„A külső dolgokban már vannak problémáink. Amikor látszik egy gyerekről, hogy baj
van, valami problémával küzd, és visszajön a papír, hogy nincsen semmi problémája.
– A szakszolgálat nem tudja? – Ott már nem úgy kezelik a dolgokat. Ott már ütköztünk bele olyanba, hogy tudjuk, látjuk a gyereken, hogy gond van, olvasási problémája
van, diszlexiagyanús, az a legkisebb problémánk most már. Nem tud összeolvasni még
mindig, és visszajön, hogy tökéletes, nincs gond. Ezzel a helyzettel már nem tudunk mit
kezdeni.” (pedagógus)

A sikeres kompenzációt segítheti a minél korábbi szűrés és fejlesztés, de ugyancsak
fontos szempont a komplexebb megközelítés. Így a szülői szerep megvalósításának
segítése a kisgyermekkorban lévők nevelésében, gondozásában, amire jó mintát jelenthetnek a különféle szektorközi együttműködések, például a korai életszakaszban
a védőnők által szervezett baba-mama klubok vagy a családokat támogató kezdeményezések. Egy kutatás (Bass, 2007) rámutatott arra, hogy az értelmi fejlettség szociális különbségei az iskoláskor kezdetére mutatkoznak meg, csecsemőkorban még
nem vagy alig figyelhetők meg. Néhány egyszerű, mozgásos játék kifejezetten fejlesztő
hatású, de a kisebb településeken nem jellemzők a nem intézményes szociális terek
(játszóház stb.), sok helyen hiányzik a közösségi játszótér:
„Ami fontos lenne, hogy hintázzon a gyerek. A ritmuskészsége, hogy fejlődjön. Játszótér
nem nagyon van. Az óvodásoknak van, az el van kerítve. Nem mehet be más. Lehet,
hogy apróság, nem tűnik problémának, de ezeknek a hiányából is sok részképesség-zavar
alakul ki. Azok a játékok, ami nekünk gyerekként természetes volt, hogy a hintával löktük magunk, és kialakult bennünk a ritmuskészség. [...] A kisebbik lányom itt született a
faluban, és jó lett volna kivinni, de nem volt lehetőség. Ez már régóta probléma.” (gyógypedagógus)
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Az általunk vizsgált iskolák szakember-ellátottsága az SNI- és BTM-tanulók segítésére igen eltérő képet mutat. Azokban az intézményekben, ahol szegregált osztályt
működtetnek, általánosan jellemző, hogy az iskola alkalmazásában dolgozik egy-két
fő gyógypedagógus és/vagy fejlesztőpedagógus (utóbbi a BTM-tanulókat láthatja el,
míg az előbbi az SNI-tanulókat). Az integráltan tanuló gyermekekhez rendszerint
utazótanárként érkezik a gyógypedagógus és/vagy fejlesztőpedagógus, és jellemzően
heti egy vagy két alkalommal látja el feladatát (az SNI-tanulókat heti három, míg a
BTM-tanulókat heti egy órában fejlesztik). Ugyanakkor arra is láttunk példát, hogy
egy integráló intézmény teljes állásban alkalmazott gyógypedagógust, igaz, a fejlesztésre szoruló diákok magas száma tette ezt teljes mértékben indokolttá. Azokban az
iskolákban, ahová a tankerület küld utazópedagógust, általános problémaként jelenik
meg a kapacitáshiány a szakvéleménnyel rendelkező tanulók ellátására, így néhány
helyen más módon is próbálnak bevonni fejlesztői kapacitást.
A segítő személyzet létszámemelésének szükségességét a tankerületeknél is érzékelik, amint ennek finanszírozási nehézségeit és a szakemberek hiányát is. Komoly
létszámgondokkal küzdenek nemcsak a gyógypedagógiai vagy a logopédiai képzettséggel rendelkező szakemberek tekintetében, hanem már akár a tanítói ellátottságban
is, főként a kisebb településeken. Nem véletlenül támogatják tehát, ha valaki gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus képzésre szeretne menni, azonban ez nem jelent gyors
megoldást, hiszen a munkához szükséges diploma megszerzése (másoddiplomás képzés során is) több évet jelent.
„Az, hogy egy gyógypedagógus dolgozik egy iskolában, és mellette még 2-3 másikba is
megy megbízással, az nem szerencsés. De még mindig ez a jobbik megoldás. Nem tudjuk a szakembert előkeríteni. Adhatok státuszt, bármennyit, ha nincs szakember. Ezért is
próbáljuk a továbbképzéseknél is ösztönözni a szakembereket. De maga a gyógypedagógiai képzés másoddiplomaként is 3–4 év. Még ott a szakirányok is nehezítik a helyzetet,
például logopédusnak nem mindenki mehet. Nagyon komoly gondokkal küzdünk. Nemcsak a gyógypedagógusok területén, hanem már a tanítóknál is elindult. A kistelepüléseken az a gond, hogy nem találunk munkatársakat. Minél szegregáltabb egy intézmény,
annál nehezebb.” (tankerületi munkatárs)

A fejlesztő órák, foglalkozások többféle módon valósulnak meg a gyakorlatban:
bár általánosan elfogadott megoldás, hogy a tanulókat kiviszik az osztályból, és kéthárom fős csoportokban zajlik velük a munka, egyes intézményekben ez a délutáni idősávban valósul meg, máshol az órarendbe beépítetten. Gyakorlat az is, hogy a
foglalkozások időpontja folyton változik, órarendben nem rögzített, egyes esetekben
a tanulók elfoglaltságához, máskor a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus elfoglaltságához igazodik. Volt olyan pedagógus, aki azt jelezte, meglátása szerint mind a tanulók, mind a saját szempontjából a legmegfelelőbb megoldás, ha a tanuló fejlesztése
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a tanórán történik, a megszokott osztálytermi környezetben, azaz a fejlesztő szakemberek az órai munkához adnak segítséget a tanulóknak.
„Nálunk úgy működik, hogy vannak fejlesztőpedagógusok. Nálunk például bejártak órára. Én nem szerettem, ha tőlem kivitték a gyerekeket. Leültek melléjük, és a tanórán belül
segítettek nekik. Én nagyon sokáig úgy tanítottam magyart, hogy nálam mindig volt
benn ilyen pedagógiai asszisztens, aki jött, és segített a gyerekeknek. Úgy voltak ültetve a
gyerekek.” (alsós igazgatóhelyettes)

Máshol ennek éppen a fordítottja történik: a tanár egyezteti a tananyagot a fejlesztővel, és az adott tantárgyat külön tanulják a tanulók.
„Őket az egyik magyarórámról is kiviszi a fejlesztőpedagógus. Megbeszéljük, hogy mit
kell csinálni. Ő a maga módszereivel csinálja. Ebben is nagyon jó az együttműködés.”
(pedagógus)

Az utóbbi módszert más intézményekben is szívesen alkalmaznák, ugyanakkor
nem áll rendelkezésükre ehhez megfelelő létszámú gyógypedagógus vagy a munkáját segítő pedagógiaiasszisztens-kapacitás. Már csak azért sem, mert az asszisztensek
iskolánként eltérő feladatokat kapnak: sok helyen az adminisztrációban segítenek,
például fénymásolnak, máshol a tanulók kíséretében, felügyeletében vesznek részt,
néhány intézményben pedig a tanórán nyújtanak segítséget vagy a tanulóknak a tanuláshoz, vagy a tanítóknak a fegyelmezéshez, jellemzően alsó tagozatban. Valamennyi
iskolában dolgozó interjúalanyunk szerint nagy szükség lenne e kapacitás bővítésére,
különösen akkor, ha SNI- vagy BTM-diákokat tanítanak.
„Pedagógiai asszisztens sok kellene. Van egy az egész iskolában, de nagyon sok kellene.
Amikor tele vagyunk magatartászavaros gyerekekkel, csak egy szituáció: órám van, és
egy gyerek bekattan. Kirohan. Ha én utána rohanok, 30 gyereket hagyok magára. Ha
a 30 gyerekkel maradok, azt az egy, magából teljesen kivetkőzött gyereket hagyom ott.
Egymagam tehetetlen vagyok. Enyhe értelmi fogyatékos SNI-gyerekek között vagyunk
sokszor. Nem is vagyok rá alkalmas, hogy azzal a gyerekkel bármit is csináljak, mert nekem nem arról szól a diplomám. Nem vagyok gyógypedagógus. Magamra maradok. Ez
nagyon nagy baj. Jó lenne, mint ahogy egyes amerikai filmekben látom, hogy kevés gyerekkel foglalkozik a pedagógus, ugyanakkor a többi gyerekkel is ott vannak.” (pedagógus)

Amint a fenti idézetből kirajzolódik, a valamilyen szempontból problémás tanulók oktatása-nevelése kapcsán jogos igényként merül fel a megfelelő fejlesztő és segítő
szakemberek bevonási lehetőségének megteremtése. Ugyanakkor nem kevésbé fontos
jelzést ad arról, hogy a pedagógusoknak olyan speciális ismeretekre, készségekre is
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szükségük lenne, amelyek lehetővé teszik a hatékony pedagógiai munkát az átlagostól
eltérő tanulók esetében is.
„A pedagóguskompetenciákban ott van az egyéni bánásmód. Ez mindenképpen. Az
SNI-s gyerekekkel való foglalkozás. Egy szaktanárnak, ha ott ül az óráján egy SNI-s gyerek, akkor mire kell figyelnie, hogyan kell vele foglalkoznia. Itt érzek hiányosságokat.”
(intézményvezető)

A szakszolgálatnál dolgozók e kérdéskört, az idézett intézményvezetőhöz hasonlóan, a pedagógusképzéssel kapcsolták össze.
„Talán a pedagógusokat sem ártana egy kicsit jobban képezni, jobban érzékenyíteni ezekbe az irányokba, hogy ismerjék ezeket a problémákat időben, illetve hogy differenciáltan
úgy tudjon kezelni egy gyereket akár órán, akár órán kívül, hogy ő maga is segítsen ebben.” (szakszolgálati munkatárs)
„A mai napig is hiányolom, hogy az alapképzésnek nem része egy éves vagy féléves kurzus. Az elsődleges jelzőrendszer az óvodapedagógus és a tanító, a tanár. De sokszor tudja
is, hogy gond van a gyerekkel, de felülírja más, hogy például kell osztálylétszám, és nem
fogom elküldeni, mert akkor nem tudunk osztályt indítani. [...] A másik pedig az, ha most
integrálható is, akkor jön a kérdés a pedagógusképzésben, hogy mennyire van felkészítve
egy többségi normál pedagógus, hogy differenciáltan oktasson. Nem arról van szó, hogy
nem tudja, hogy mit jelent a differenciált oktatás, hiszen egy relatív, homogénnek tekintett tanulócsoportban is tudja azt, hogy vannak nagyon jó képességű, átlagos vagy esetleg
fölzárkóztatást igénylő gyerekek. Na de, jön ebbe a képbe mondjuk egy diszkalkuliás.
Mit tud egy tanítónő a diszkalkuliáról? Vagy annak a szakmódszertanáról, vagy arról,
hogy a normál pedagógia kompetenciáin belül mit csinálhat egy tanítási órán. Most vagy
ösztönösen ráérez, vagy érdeklődik ez után a gyerekpopuláció után, és egyébként profeszszionálisan meg tudja oldani.” (szakszolgálati munkatárs)

Más oldalról megfigyelhető és az iskolai, tanulói eredményességhez szorosan hozzátartozik az az együttműködés, amelyről néhány intézményben beszámoltak.
„Megbeszélés van a kollégák között, a fejlesztőpedagógus és az osztályfőnök között. Mindig van olyan, például xy néni, amire a délelőttös tanító kéri, hogy rá kell segíteni, abban
ő maximálisan partner. Van eredménye. De ez egy elég hosszú folyamat, nem olyan egyszerű. [...] Ez máshogy nem is működik, muszáj egyeztetni, megbeszélni, ki mit tapasztal.
Általában egyezik a véleményünk. Olyan nincsen, hogy valakinél egészen más a gyerek,
mint egy másiknál.” (intézményvezető)

Arról pedig, hogy mit gondolnak eredményességnek e tanulókkal kapcsolatban,
így számolt be az egyik intézményvezető:
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„Azt is eredményességnek tartom, hogy a BTM-es tanulók egyéni fejlesztésével sikerül
az osztályt átlépni. Mert nagyon szétszórt a gyerekek képességtartománya. Nekünk már
ez is sikerélmény. Az országos fizikaversenyen részt vesz a gyerek, és eljut a megyei fordulóig, ott 2., 3., 6. lesz, az is nagy eredmény. Szinte minden kis lépés. Rengeteg olyan
gyerekünk van, aki BTM-s. Törekszünk arra, hogy a szakszolgálatra minél hamarabb
feltárjuk ezeket a gyerekeket, hogy tudjunk nekik segítséget nyújtani.” (intézményvezető)

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő, integrált vagy
inklúzív oktatásuk. Ezt a szakértői bizottság mérlegeli a felülvizsgálat során is. A pedagógiai gyakorlatban az integráció során „az iskola meglévő struktúráiba helyezik
az egyéneket. A sajátos nevelési igényű gyermekektől azt várja az intézmény, hogy
hasonló teljesítményt nyújtsanak, mint a többiek, legyenek képesek alkalmazkodni
az elvárt szinthez. Az inklúzió arra keresi a választ, hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden gyermek (tehetséges és sajátos nevelési igényű) közreműködő
részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani.” (Kőpatakiné, 2008) Az együttnevelést megvalósító intézménnyel szembeni elvárás a diák
beilleszkedése, párhuzamos haladása a többiekkel. A felkeresett iskolákban az SNItanulók ellátása igen színes képet mutat. Az intézmények fele szegregált (összevont)
osztályt tart fenn számukra, amelyben elsősorban az enyhe fokban értelmi fogyatékos
tanulókat különítik el, azaz az ún. nehezebb eseteket. Akit lehet, igyekeznek integrálni, s bár a megkérdezett pedagógusok véleménye igen eltérő, kifejezetten az integrációt pártoló hozzászólással nem találkoztunk.
„Sokkal jobb lenne nekik, hogyha külön lennének. Egy ilyen nagy létszámú osztályban
ezeknek a gyerekeknek nem jó, hogy itt vannak. [...] A tanulók is nagyon sokszor úgy érzik. Lehet, hogy neki is ciki, nekem is van olyan gyerekem, aki tavaly 5. osztályban olyan
feladatsort kapott, hogy egyjegyűvel való összeadás volt rajta, mert azt láttam, hogy neki
a tízes átlépése gond 5. osztályban. Megkérdezi a gyerek, hogy ő miért nem azt csinálja,
mint mi? Próbál az ember válaszolni, hogy most hibázott, kíváncsi vagyok rá, hogy ebből
mit tud. De biztos, hogy a gyereknek ez rossz. A többiek észreveszik, hogy ő nem ugyanazt a feladatot csinálja. Vagy aki fel van mentve, az miért nem kap rá jegyet?” (pedagógus)
„Sajnálom azt is, hogy az ún. kisegítő iskolákat bezárták. Jó, hogy integráció van, de az
senkinek nem jó. A mindennapi tapasztalat azt mondja, hogy ez nem jó annak a gyereknek, aki SNI-s, BTM-es, mert nincs sikerélménye. Azt látja, hogy a többi, az én osztályomban is van olyan, hogy 2. osztály elején van a gyerek. Az a jó, hogy még soha nem
mondta nekem azt, hogy nem. Jön feladatért. Mikor fogja ezt abbahagyni, ha látja, hogy
a többi nem ott tart? Ez nem jó a gyereknek. Nem jó a szülőnek sem. Egy SNI-s, BTM-s
gyereknek be van írva a bizonyítványba, hogy ez meg az, de az nem biztos, hogy az SNI-snek az a hármas jegy az valóban egy normál képességű gyerek hármas szintje. Volt már
olyan, hogy hármas-négyes osztályzatot kapott egy ilyen gyerek, felvették egészségügyi
szakközépiskolába, és akkor derült ki, hogy ez nem így van. Amikor volt egy ilyen, tudta,
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hogy az egy olyan csoport, osztály. Nekünk volt annak idején felzárkóztató osztályunk.
Az ilyen gyerekek annak idején, amikor a törvény még ezt lehetővé tette, kiscsoportban
hatékonyabb volt. Több idő van rá, személyesen érzi, hogy csak vele törődnek, öten-hatan
vannak két pedagógussal. – Kisebb csoportlétszámnál a differenciált oktatás is jobban
megvalósítható? – Igen. Több idő van a gyerekre. A differenciált oktatásnak az a hátránya, ha csoportmunkát tartok, az SNI-s gyereket nem mindig tudom csoportba beültetni,
mert ő nem ott halad. Különösen, amikor másodikban még tanultuk a betűket, a többiek
meg már tudtak olvasni. Van olyan feladatcsoport, ahova nem tudom beültetni. Vagy matekórán. Ez hátrányára válik annak, aki jó képességű és halad. Akkor arra van kevesebb
idő.” (pedagógus)

Összegzés
A rendszerváltás utáni két évtized, különösen Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, a közoktatásban is átalakulásokat idézett elő. Ezen változások a több
évtizedes európai és tágabb nemzetközi fejlődés eredményeként létrejött, már tradicionálisnak számító, ugyanakkor folyamatosan formálódó gyakorlathoz igyekeztek
alakítani a hazai oktatási rendszert is. Az iskolarendszerű oktatásban teret engedtek
azon csoportoknak, amelyek az előző időszakokban kiszorultak a mindenki számára
elérhető szolgáltatások köréből, ily módon a tankötelezettséget speciális, szegregált
intézményrendszer falai között teljesítették. Korábban ugyanis a társadalmi vagy
munkaerő-piaci integráció eléréséhez vezető utat a tanulók elkülönített oktatásában
látták, „az iskolai integráció nem magától értetődő jelenség a hazai iskoláztatás történetében” (Mayer, 2011). Mai napig ható, ellentmondásos helyzetet teremt, hogy míg
2004–2010 között az iskolai integráció határozott törekvésként jelent meg az oktatáspolitikában, az iskolák életében pedig feladatként, addig a társadalmi integrációt segítő más, kiemelkedően fontos területeken nem jelentek meg ilyen kezdeményezések,
vagyis az integrációt gátló tényezők továbbra is fennmaradtak.
Összességében minden általunk vizsgált intézményben – egyetlen, nagyobb városban működő iskola kivételével – azt tapasztaltuk, hogy az SNI- és a BTM-tanulók
fejlődéséhez korlátozottan elegendő csupán az a fejlesztői kapacitás, amit a tankerületek, intézmények biztosítani tudnak, legyen az fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus,
pszichopedagógus, pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztens. A bővítési igényt
e téren a fenntartói oldal is elismerte, azonban az ehhez szükséges finanszírozási keret nem áll a rendelkezésükre, miközben szakemberhiány is jellemzi e területeket.
Az eredményes munkához – mint néhány példa mutatja – olyan modellek elterjedésére lenne szükség, amelyekben szükség esetén a tanulók számára a segítség azonnal
elérhető (ilyen lehet például a kéttanáros modell), továbbá olyan komplex szemlélet,
amely a pedagógusok és a szülők számára is együttműködést, konzultációt és támogatást biztosít, a helyi igényeknek megfelelően (Kőpatakiné–Balázs, 2008).
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Az iskolákban megfigyelhető magas hátrányos helyzetű, valamint halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók aránya különösen indokolttá tenné a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős státuszának visszaállítását, azonban – mivel a törvényi keret ezt
a vizsgálat időpontjában még nem biztosította – csupán néhány iskolában látták el a
feladatkört elhivatott és szociális területen képzett, de nem függetlenített pedagógusok. Minden felkeresett intézményben fokozott igény mutatkozott az összes tanuló
ellátását végző iskolapszichológusra, valamint az alsó tagozaton dolgozó logopédusra.
Azonban e területeken, még ha a törvény elő is írja e professziók iskolai jelenlétét, a
vizsgált tankerületeknél általános probléma a szakemberhiány. Az iskolai segítő szakemberek nélkülözése, valamint – ebből következően – a pedagógusok és a segítők
komplex együttműködésének elmaradása pedig – több más tényező mellett –, hátráltathatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok vagy a különféle egyéni (vagy
éppen családi) problémákkal hosszabb-rövidebb ideje küzdő tanulók iskolai eredményességének növekedését vagy lemaradásának csökkentését.
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Imre Nóra
AZ ISKOLA ÉS A SZÜLŐ KÖZÖTTI
KAPCSOLATRENDSZER KÜLÖNBÖZŐ
NÉZŐPONTOKBÓL
Bevezetés
Széles körű politikai, szakmai agenda és tudományos kutatások sora foglalkozik ma
már az iskola és az otthon kapcsolatrendszerével, a szülői bevonódás és részvétel formáinak és kiterjedtségének feltárásával (Edward–Alldred, 2000). Az angolszász világ
több fejlett államának oktatáspolitikája az ezredforduló éveiben szakmai diskurzus
tárgyává tette a szülők bevonását a tanulás világába. Az oktatás minőségének előmozdítására tett stratégiai lépések egyikeként fogalmazódott meg, hogy a szülőket
hatékonyabban be kellene vonni a felnövekvő generáció tanulmányi teljesítményének
növelésébe. Az Egyesült Államok helyi, állami és szövetségi politikája már az 1980-as
évek vége óta támogatta az iskola-család közötti partnerkapcsolatok megerősítését.
A 2001-ben bevezetett NCLB-ben1 szövetségi oktatáspolitika egy olyan rendszert vázolt fel, amelyben az iskolai, a tartományi és az állami követelmények szerint olyan
programokat kell fejleszteni, melyek a szülők bevonására irányulnak, a tanulók tanulmányi eredményeinek növelése érdekében (NCLB, 2001).
A szülőkre irányuló figyelem növekedésének másik oka az a felismerés volt, hogy a
kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági helyzetű családok az iskolán keresztül hatékonyabban bevonhatók, és különböző tanulási programok beindításával mobilizálhatók
(Every Child Matters, 2003). Az angol oktatásirányítás a társadalmi kohézió egyik
lehetséges eszközeként különböző akcióterveket készített a szülők bevonásának növelése érdekében. A „Minden szülő számít” oktatáspolitikai szakanyagban – hivatkozva
a korábbi kutatási eredményekre – megjelölték mindazokat a csomópontokat, melyek
bizonyíthatják az iskola és a család közötti kapcsolat fontosságát, a szülő nélkülözhetetlen szerepét gyermeke kognitív és szociális fejlődésében. A szülői részvétel jelentőségét kiemelve megfogalmazták, hogy a 7–16 éves gyermek iskoláztatásába való

1

A No Child Left Behind [Egy gyermek sem maradhat le, NCLB] néven ismert közoktatási törvény az
USA közoktatása megreformálására irányult.
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bevonódottsága2 nagyobb hatással bír a tanuló képességeinek kibontakoztatásában,
mint a családi háttér, a család nagysága vagy a szülők iskolai végzettsége. Mivel az
iskolai kudarcok a szülői elkötelezettség és figyelem hiányában növekedhetnek, elengedhetetlen olyan iskolai szintű politikák kidolgozása, amely a szülők bevonásával a
tanulás világát közelebb hozza a családokhoz (Every Parent Matters, 2007).
Angliához hasonlóan, sok más európai országban sajátos jogi keretrendszert alakítottak ki, hogy elősegítsék a partneri kapcsolat kibontakozását a szülők és a tanárok
között. Felismerték, hogy a tanulók nagymértékben profitálhatnak szüleik iskolai és
otthoni részvételéből, támogatásából (OECD, 2012). Másrészről az iskolák és a tanárok is hasznosíthatják a jól működő partneri kapcsolatot, mely pozitív hatással van
a tanulók tanulmányi eredményességére, és megkönnyíti az iskolai beilleszkedést
(Desforges–Abouchaar, 2003). Elvárják az iskoláktól, hogy többféle részvételi formát
kínáljanak a szülőknek, vonják be őket gyakrabban az iskola életébe (Borgonovi–
Montt, 2012). Általánossá vált, hogy a különböző oktatási rendszerek, az iskolák és a
tanárok felhívják a szülők figyelmét arra, hogy törekedjenek minél többet jelen lenni
gyermekük életében, tanulmányaiban, szabadidejében. Emellett felmerült az igény,
hogy a szülőknek nemcsak a saját gyermekük iskolai teljesítményét kellene előmozdítaniuk, hanem az iskola fejlesztésében, sikerességének előremozdításában is részt
kellene venniük (Desforges–Abouchaar, 2003).
Az iskola-szülő partnerkapcsolat témaköre számos oktatáspolitikai dokumentumban fellelhető, melyek a tanulói eredményességre ható rendszer- és intézményi szintű
tényezők vizsgálata mellett, a méltányosságot is kiemelt területnek tekintik. A legmagasabb szinten teljesítő oktatási rendszerek – az OECD szakmai anyaga szerint – azok,
amelyek a minőség mellett érvényesíteni tudják a méltányosság elvét. A méltányosság
eszerint úgy értelmezhető, hogy az egyén, a tanuló személyes és társadalmi helyzetétől (családi háttér, etnikai hovatartozás) függetlenül, ki tudja bontakoztatni egyéni képességeit, és sikerül elérnie az általa megszerezhető legmagasabb végzettséget.
Az OECD célkitűzése tehát az, hogy a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés
érdekében csökkentse az iskolai kudarcok és az iskolarendszerből való lemorzsolódás
mértékét (OECD, 2012). Ennek érdekében egy sor olyan oktatásfejlesztési javaslatot
fogalmaz meg, melyek az iskola és a szülő közötti kapcsolatrendszer szempontjából
meghatározók. Ezek a dokumentumok többnyire a hátrányos helyzetű, alacsony
eredményességű iskolákra fókuszálnak, melyek gyakran szembesülnek a belső erőforrások hiányával és azzal a problémával, miként teremtsenek a hátrányos helyzetű
tanulók számára megfelelő tanulási környezetet. Az OECD öt iskolafejlesztési javas2

Ez az ún. parental involvement kifejezés, melyet egy hazai tanulmány szerint célszerű nem egyszerűen részvételnek fordítani, hanem „bevonódottságnak”, mely utal a szülő belső elköteleződésére,
involválódására a gyermek fejlődése érdekében (Podráczky, 2012).
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latot fogalmaz meg, mellyel ezek az iskolák növelhetik tanulmányi teljesítményüket:
(1) az iskolavezetés támogatása és erősítése, (2) a támogató iskolai légkör és a tanulási környezet ösztönzése, (3) a magasan kvalifikált tanárok vonzása, támogatása és
megtartása, (4) hatékony osztálytermi stratégiák biztosítása, (5) az iskolák, szülők és
közösségek közötti kapcsolatok előtérbe helyezése (OECD, 2012).
Az iskola-szülő kapcsolatrendszer fontossága az Európai Unió szintjén is megjelenik: az Európai Bizottság „Oktatás és képzés 2020” című stratégiai keretrendszerében
a korai iskolaelhagyás csökkentése egyik lehetséges módjaként szerepel. Az Európai
Bizottság (EB) közleménye kiemeli a szorosabb együttműködést a szülőkkel, a kapcsolatépítést az iskolán kívüli szereplőkkel és a hozzáférést a helyi támogató kapcsolatrendszerekhez (A Bizottság közleménye…, 2011.). Hazánk – követve az Európai Unió
ajánlásait – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére kidolgozott,
középtávú stratégiában fontos szerepet szán az iskola és a család közötti kapcsolat
erősítésének, valamint az otthoni támogatásnak. Ehhez azonban olyan intézményi
szintű programokat tart szükségesnek, amelyek a családokat közelebb hozva az iskolai élethez, elősegítenék, hogy a kedvezőtlen társadalmi hátterű családok is támogatni
tudják gyermekeik tanulását (A végzettség nélküli…, 2014).

Elméleti megközelítések
Az iskola és a család vagy másképpen az iskola és az otthon közötti kapcsolatrendszer
problematikáját alapvetően kétféleképpen lehet megközelíteni. E tanulmányban arra
teszünk kísérletet, hogy az oktatási eredményesség és a társadalmi kohézió lehetőségeit vizsgálva, a kérdéskör kiindulópontjául az oktatási rendszer szintjét adjuk meg.
Az oktatáspolitikai kezdeményezések és a szektor fejlesztési stratégiái mindenekelőtt
a rendszerhatékonyság növelését tűzik ki célul. Ennek érdekében a rendelkezésre álló
eszközeikkel (nemzetközi felmérések, szakpolitikai diskurzusok) az iskolai eredményességet biztosító tényezőkre kívánnak hatni, melyek közül az egyik a szülők bevonása, a harmonikus iskola-otthon partnerkapcsolat biztosítása. Az intézményi szintű
fejlesztéspolitikák közvetlen hatással lehetnek a tanulók eredményességi mutatóira.
Az iskolapolitikák egyik eleme a szülők bevonása a gyermekek iskolai életébe, mely
vagy iskolai részvételen, vagy az otthoni támogatáson keresztül, de minden esetben a
szülő-iskola partnerkapcsolat keretében valósulhat meg.
A másik megközelítés az egyéni szintről, a szülők igényeiből indul ki. A legtöbb
szülő azt szeretné, ha gyermeke sikereket érne el az iskolában. Ennek érdekében –
személyes és társadalmi erőforrásai és elkötelezettsége függvényében – képes támogatni gyermekét iskolai pályafutásában. A különböző társadalmi, gazdasági helyzetű
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szülők eltérő módokon vonódnak be gyermekük iskolai életébe. A középosztálybeli
szülők a kulturális mintákon keresztül magától értetődően segítik, támogatják gyermekük tanulmányi előrehaladását, ugyanakkor a kedvezőtlen társadalmi helyzetben
lévő családok számos ok miatt nehezen vonhatók be az iskola – számukra sokszor
idegen – világába. Az intézményi szinten kidolgozott – a szülők bevonására irányuló – stratégiák azonban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nehezebben elérhető szülői
csoportok – közelebb kerülve az iskolához – nagyobb valószínűséggel támogassák
gyermekeik iskolai pályafutását.

Fogalmak
A partnerkapcsolat fogalma többféle értelmezésben jelenik meg a szakirodalomban,
ám ezek többnyire ugyanazokat az elemeket tartalmazzák: a közös felelősséget az iskola és a család között, valamint az együttes munkálkodást a gyermek fejlődése érdekében. A jól működő partnerkapcsolat feltétele a kölcsönös tisztelet, a közös érdekek,
a nyitott kommunikáció a szülő és az iskola között. A partnerkapcsolat nem egy statikus állapot, hanem egy folyamat, melyben a feleknek az a célja, hogy folyamatosan
erősítsék és támogassák egymást a gyerekek fejlődése érdekében. A partneri viszony
előfeltételének tekinthető a kulturális és társadalmi sokszínűség iránti nyitottság
(Markström, 2013; Epstein, 2001).
A partnerkapcsolat kifejezés mind a köznyelvben, mind a szaknyelvben általában
pozitív jelentéstöbbletet hordoz, mintha ez a viszonyrendszer problémamentes vagy
legalábbis neutrális lenne. Olyan implicit és explicit elvárások fogalmazódnak meg,
többnyire az oktatáspolitika részéről, hogy a tanárok és a szülők között jó partneri
viszonyt kell kialakítani. Ezek az igények azért merülnek fel, mert a kutatási eredmények is azt mutatják, hogy az iskola és család közötti megfelelő kapcsolat elengedhetetlen a gyermek fejlődéséhez, jól létéhez és az élethosszig tartó tanuláshoz
(Markström, 2013).
Az iskola és a családok közötti viszonyrendszer meghatározó eleme a szülői részvétel, bevonódás a gyermek iskolai életébe. Ez nem írható le egyszerű konstrukcióként, hiszen egy sokdimenziós fogalomról (Sui-Chu, 1996) van szó. Az angol terminus (parental involvement) – lásd korábban a Bevezetést – különböző értelmezéséből
adódóan, eltérő definíciók láttak napvilágot a szakirodalomban. Az OECD 2012-es
tanulmánya szerint a szülői bevonódás alatt a szülő aktív elköteleződését értjük, amit
gyermeke (kognitív és nem kognitív) fejlődése érdekében tesz. A szülői bevonódás
vizsgálatánál fontos szempontként említhető, hogy különböző formái, típusai különböztethetők meg. A 2009-es PISA-felmérésből készült tanulmány a szülői bevonódás
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két fő formáját különböztette meg: az iskolai részvételt (bekapcsolódás az iskolai ünnepségekbe, eseményekbe, részvétel a fogadóórákon, osztályfőnöki órákon, beszélgetések a tanárokkal) és az otthoni támogatást. Ez utóbbit három megvalósulási formára
bontotta: az egyik a közvetlenül az iskolai tanulmányokhoz köthető segítségnyújtás,
például a házi feladat elkészítésében, beszélgetés az iskolai történésekről vagy iskolai projekttéma kiválasztása stb. A másikba azok a tevékenységek tartoznak, amelyek
nem kötődnek szorosan az iskolai tanuláshoz, például beszélgetések, játékok, koncertés múzeumlátogatások, míg a harmadik kategóriába a szülők iskolához és tanuláshoz
fűződő attitűdjei, értékrendjük és olvasási szokásaik sorolhatók (OECD, 2012.)

A szülő-iskola kapcsolatrendszer egy angolszász modellje
Az angolszász világban – az iskola-szülő partnerkapcsolat témakörében – az egyik
legtöbbet idézett modell három fő kontextusból – a család, az iskola és a helyi közösség – indul ki, melyek hatással vannak a gyermek szocializációjára és oktatására.
Epstein partnerkapcsolati modelljében a tanulót állította a középpontba. A partnerkapcsolat önmagában nem eredményezi a tanuló sikerességét, csak támogatni tudja
azt. Ha a tanuló érzi a biztatást, akkor szorgalmasabban tanul, jobban teljesít, nem
morzsolódik le, hanem az iskolában marad. A partnerkapcsolat lényege tehát, hogy
hozzájáruljon az iskolai sikerek eléréséhez. Emellett a szülő és az iskola közötti harmonikus együttműködések javítják az iskola légkört, színesítik az iskolai programokat, támogatják a családokat, növelik a szülők készségeit, és segítik a tanárokat a munkájukban (Epstein, 2001).
Epstein kétféle megközelítést vázol fel: az egyik a konfliktusokat emeli ki, a nézőpontok különbségéből adódó feszültségeket, ahol az iskola küzdőtér, ebben a környezetben a kapcsolatok diszharmonikusak. A másik megközelítés szerint a partnerkapcsolat nélkülözhetetlen, és ebben a tekintetben az iskola szülőföld, ahol az erők
nem egymásnak feszülnek, hanem a kölcsönös tisztelet jegyében erősítik egymást, a
felszabaduló energiákat pedig a tanuló fejlődésére fordíthatják. Lényeges tehát, hogy
az iskola hogyan gondolkodik a gyerekről, ami leképeződik abban is, ahogyan családjaikról gondolkodik. Ha a tanárok a gyereket egyszerűen csak tanulóként kezelik,
akkor a családot az iskolától különálló entitástként szemlélik. Ha a pedagógusok a diákokat gyermekként kezelik, akkor szemükben az iskola és a családok partnerekként
jelennek meg. Ez esetben a felek felismerik, hogy közös az érdekük és a felelősségük a
gyerekek fejlődéséért, így együtt munkálkodnak a jobb lehetőségek, programok megvalósítása érdekében (Epstein, 2001).
Epstein az 1980-as évek végén hozta létre szülő-iskola partnerkapcsolati modelljét,
s benne a szülői bevonódás egyes típusainak keretrendszerét. Pályafutásának későbbi
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szakaszában tipológiáját kitágította, és hatodik elemként bevette a tágabb közösséggel
való együttműködést is, mely erősíti az otthon és az iskola kapcsolatát. Szerinte ezek
a bevonódási formák pozitívan befolyásolják a tanulók iskolai teljesítményét, ezért
kialakításuk és fejlesztésük támogatása rendkívül fontos a gyermekek egyenlőbb esélyeinek megteremtése érdekében.
Az Epstein által leírt bevonódási formák a következők:
1. szülői feladatok: a lakhatás, az egészség, a biztonság feltételeinek megteremtése; a
gyermek tanulási feltételeinek biztosítása;
2. kommunikáció: törekvés az iskola és a család között megvalósuló hatékony kommunikációra;
3. önkéntesség: a szülő aktív részvétele az iskola és/vagy osztály életében, az iskola
és a gyermek érdekében;
4. otthoni tanulás: segítségnyújtás a házi feladatokban, iskolai munkák elkészítésében, az oktatással kapcsolatos döntésekben;
5. döntéshozatal: részvétel az iskolai szülői testületek munkájában;
6. együttműködés a tágabb közösséggel: együttműködés az iskolát és a családot körülvevő tágabb közösség intézményeivel a család és az iskola erőforrásai gazdagítása céljából.
A bevonódás fent említett hat típusa sok-sok tanulmány, kutatómunka és terepmunka tanulságai alapján állt össze. Ez a koncepció – lépésekben összegezve – útmutatást ad abban, hogy bármely iskola hogyan valósíthat meg széles körű iskola és
család partnerkapcsolati programot. A bevonódás minden formája több különböző
partnerkapcsolati gyakorlatot foglal magában (lásd Függelék 1. táblázat), olyan feladatokat, melyekkel meg lehet szólítani minden családot. A bevonódás minden egyes
típusa különböző eredményekhez vezet a tanulóknál, a szülőknél, a tanároknál és az
iskolai klímában. Így az intézményeknek van választási lehetőségük, melyik gyakorlatot valósítják meg, melyikkel érik el inkább kitűzött céljaikat, melyik illeszkedik
inkább fejlesztési terveikbe. Az általunk is közölt táblázat tehát gyakorlati példákat, a
sikeres implementációhoz szükséges feladatokat, a megértéshez szükséges újrafogalmazásokat és dokumentált (várható) eredményeket tartalmaz.
Epstein több évtizedes kutatómunkája mellett – elméletének megvalósításaként –
létrehozta az Egyesült Államokban a National Network of Partnership Schools (NNPS),
Partnerségre épülő iskolák hálózatát, melyben több mint 1000 iskola, 125 iskolai körzet vett részt. A különböző intézményfejlesztési stratégiák, programok egyik fókusza
a tanulói eredményesség, a másik a méltányosság volt, ami alapelvként csak az ezredfordulót követően jelent meg a szerző munkáiban. Követve az oktatáspolitikai kezdeményezéseket, közös célként azt jelölte meg, hogy a különböző társadalmi hátterű
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családoknak egyenlő lehetőséget kell teremteni a bármilyen formájú bevonódásra
gyermekeik oktatásába. Olyan programokat és gyakorlatokat kell kifejleszteni, melyek a hátrányos helyzetű szülőket is meg tudják szólítani, hogy részt tudjanak venni
gyermekeik iskoláztatásában (Epstein–Sheldon, 2006).

Intézményi stratégiák a szülők bevonására – a kvalitatív kutatás néhány
tanulsága
Kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy részleteiben megvizsgáljunk néhány olyan
tényezőt, melyek a hasonló helyzetben lévő általános iskolák tanulóinak eltérő eredményessége mögött állhatnak. Jelen tanulmány fókuszát a szülő-iskola kapcsolatrendszert érintő azon intézményi gyakorlatok adják, melyek hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy a kedvezőtlen társadalmi háttérrel rendelkező iskolák is átlag feletti eredményeket érhessenek el. Korábbi kutatások ugyanis egyértelműen rámutattak arra, hogy
az eredményesebb iskolákban jobb az iskola és a szülő közötti együttműködés, így
a tanulói teljesítmények növelése érdekében elengedhetetlen a családok bevonása.
S bár a kutatásunk mintáját alkotó hat hátrányos helyzetű iskolát úgy választottuk
ki, hogy a közel azonos társadalmi háttér miatt lehetőséget nyújthat az összehasonlíthatóságra, a terepmunka tapasztalataiból mégis az látható, hogy nem tehetők olyan
általános érvényű ok-okozati összefüggést feltáró megállapítások, melyek a szülőiskola kapcsolatrendszer és az eredményesség kérdéskörét érintik. A kvalitatív módszereket alkalmazó vizsgálatunk inkább annak feltárására nyújt lehetőséget, hogyan
gondolkodnak az adott oktatási intézmények szereplői – elsősorban az intézményvezetők és a pedagógusok – az iskola és a szülők kapcsolatrendszeréről, a kedvezőtlen
társadalmi hátterű szülők bevonásának lehetőségeiről. Másrészt a korábban tárgyalt
epsteini szülő-iskola partnerkapcsolati modell segítségével azért némi összehasonlítás
is tehető, tekintettel a bemutatott intézményi szinten megvalósítható jó gyakorlatokra
(lásd Függelék 1. táblázat), melyek példaként szolgálhatnak a hazai iskolák számára.
A felkeresett iskolákban nagy számban tanulnak hátrányos helyzetű és/vagy etnikai kisebbséghez tartozó tanulók, ahol a családi háttér nagyon erősen hat a gyermekek
iskolai teljesítményére és beilleszkedésére. Míg az angolszász országokban az ilyen típusú iskoláknak általában kidolgozott stratégiájuk van arra, hogy a tanulmányi eredményesség növelése érdekében hogyan, milyen eszközökkel vonják be a kedvezőtlen
társadalmi hátterű családokat az iskola életébe, addig nálunk – a mintába került intézményekben – nagyon esetleges, hogy az iskola alapdokumentumaiban (például
pedagógiai program) milyen súllyal szerepel az iskola-szülő közötti együttműködés
dimenziója. Az iskolák helyi politikája láthatóan nem tartalmaz olyan átfogó, jó gya149
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korlatokat, melyek kifejezetten a harmonikus iskola-szülő kapcsolatrendszer kialakítását tűznék ki célul. Ugyanakkor az interjúkból egyértelműen kiolvasható, hogy a
tanulók eredményességének javításához az igazgatók és a tanárok elengedhetetlennek
tartják a szülőkkel való együttműködést. Kérdéseinkre, hogyan látják, mi javíthatna
iskolájuk eredményességén, sokszor nem a saját pedagógiai kompetenciájuk fejlesztését jelölték meg, hanem a szülőkkel való kapcsolattartást, a szülők bevonását említették meg elsődlegesen.
„– Vannak további tervei az eredményesség javítására? A nem szorosan tanulmányi jellegű eredményesség vonatkozásában milyen lehetőségeket lát? – A szülőkkel való kapcsolattartás és a rendezvények. Nagy hagyománnyal rendelkezik a szülők-nevelők bálja.
Nagy hagyományokkal bírnak a különböző témahetek, amelyek tantárgyhoz kötöttek.
Rengeteg szülő jött, megnézett bennünket. – Milyen arányban vonhatók be egy-egy témanapra a szülők? – 70-80%. Alsó tagozatban a szülők az elsők. Igen magas százalékban
meg lehet őket mozdítani. Van, akit soha. De azon vagyunk, hogy úgy működjön, ahogy
szeretnénk, és nekik is jó legyen.” (igazgató, „D” iskola)

A legtöbb iskolában az igazgatók és a tanárok a szülők bevonása érdekében többféle
programot is szerveznek, melyek egyes helyeken betöltik feladatukat, másutt szinte
teljes érdektelenség tapasztalható. Arra a kérdésre azonban, hogy mely iskolákban sikeresek, s főként miért éppen ott sikeresek ezek a programok, nem tudunk egyértelmű választ adni. Az iskolavezetés sokat tehet azért, hogy ezek a gyakorlatok meghonosodjanak, mégis, a kezdeményezések ellenére, számos helyen kudarcba fulladnak.
Más a helyzet, ha az igazgatók – eredménytelenségük okán – arra hivatkoznak: nincs
kész receptjük, eszközkészletük azon szűkebb szülői réteget behívni az intézménybe,
amely szinte soha nem jelenik meg az iskolai eseményeken.
„– Ez az iskola milyen intézkedéseket tehet azért, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek
oktatása minél sikeresebb legyen? Iskolai és helyi szinten milyen tényezők járulhatnának
hozzá a sikerességhez? Akár országos oktatáspolitikai szinten is. – A szülők felvilágosítását nagyon fontosnak tartanám. Milyen eszközökkel lehetséges ez, nem tudnék példát
mondani. Próbálkoztunk: szülők iskolája, beszélgetős, meghívott vendéges délutánokkal. Egy idő után kudarcba fulladt. Érdektelenség. Nem jöttek el. Mert, hogy szégyellik a
problémájukat.” (igazgató, „A” iskola)

Az egyik kistelepülési iskolában, ahol több innovatív kezdeményezés zajlott – többek között annak érdekében, hogy a jobb társadalmi hátterű szülők ne vigyék el gyermekeiket a közeli megyeszékhely jobb hírű iskoláiba –, kialakítottak egy újfajta szülői
értekezletet. Ezek nem a hagyományos tudnivalók, teendők és időpontok hármasá-
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ban zajlanak, hanem nagyobb teret adnak a spontán beszélgetéseknek, a problémák
megvitatásának. A kommunikációs csatornák ezen újfajta elemei hozzájárulhatnak
egy harmonikusabb partnerkapcsolati viszony kialakulásához az iskola és az otthon,
illetve a tanár és a szülő között.
„Most egy újfajta szülői van kialakulóban. Legtöbbször a szülőiken az van, hogy a tanár
elmondja, mi van, a szülő meg hallgatja. Nálunk nem így van, hanem szabadon beszélgetünk. A mostani generációnak ilyen szülői értekezletekre van szüksége. Hogy tudjunk
közös megoldást találni.” (tanító, „B” iskola)

Ugyanakkor ennek az újfajta szülői kommunikációnak a kultúráját is el kell sajátítani, valamint esetenként a pozitív kezdeményezés ellenére is fennáll a kudarc veszélye, a nagyfokú szülői érdektelenség miatt. Ám amennyiben az iskolavezetés előtérbe
helyezi az iskola-család partnerkapcsolatot, újfajta megoldásokban is gondolkodik a
hatékony együttműködés megteremtése érdekében, akkor ez hozzájárulhat egy eredményesebb iskola kialakításához.

Partneri kapcsolat – együttműködés
Kutatásunk egyéni és fókuszcsoportos interjúanyagainak elemzéséhez a korábban
bemutatott epsteini modell adja az alapot. Ez a szülő-iskola partnerkapcsolatát leíró angolszász tipológia megfelelő keretet nyújt arra, hogy egyrészt számba vegyük a
vizsgálatban részt vett iskolákban alkalmazott partnerkapcsolati formákat, másrészt
értelmezzük az azonosságokat és a különbségeket az angolszász modell, illetve a felkeresett intézményekben tapasztaltak között.
Epstein tipológiájának első bevonódási típusát, amely a szülői léthez köthető feladatokat jelenti – jelen esetben – nem tárgyaljuk, miután ez nem köthető a szűkebb
értelemben vett iskolai feladatokhoz. A második forma azonban már megfeleltethető
az iskola és a család közötti együttműködésnek, a felek közötti hatékony kommunikációra törekvő hazai igényeknek. Ennek értelmében mindenekelőtt az iskolavezetésnek és a tanároknak kell kezdeményezniük egy olyan partnerkapcsolatot, amellyel
minden szülő bevonódását segítik. A kialakuló együttműködésnek érzékenynek kell
lennie a családok eltérő kultúrájára, társadalmi adottságaira; tekintetbe kell vennie
a hátrányos helyzetű rétegek esetleges negatív iskolai élményeit, melyek éppen az elforduló magatartásban érzékelhetők. A nehezen elérhető szülői csoportokkal éppen
ezért célszerű jó kapcsolatot kialakítani már az iskolai problémák jelentkezése előtt.
„A pedagógusnak és a szülőnek rendkívül fontos a kapcsolata. Azt, amit be is vezettünk
az iskolában, hogy egyénenként kielemezze a szülő és a pedagógus a gyerek fejlődését és
a nem fejlődését. [...] Fontos, hogy megértse a szülő az itteni munkát, az itteni tevékeny151
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séget, és konkrétan az iskolán belül az ő gyerekének a viselkedését, a hozzáállását, hogy
mit tesz naponta, miben van az ő fejlődésének a megrekedtsége, vagy visszamaradása,
vagy eredménytelensége, és mi az, amit tenni kell annak érdekében, hogy ez beinduljon
és változzon.” (igazgató, „A” iskola)
„– Mennyire partnerei az intézményvezetésnek a szülők, a fenntartó? – Partnerek. Az az
egyik elvem, hogy ahhoz, hogy egy gyerek sikeres legyen az általános iskolában, ne csak
úgy vegyük, hogy ötös tanuló, hanem hogy sikeresnek ítélje meg az ő iskolai pályafutását,
jól érezze az iskolában magát, szeressen odajárni, alkalmazkodjon az iskolának a házirendjéhez, ahhoz az kell, hogy a pedagógus megnyerje a szülőt magának. E nélkül nem
megy. Meg kell nyerni hozzá a szülőt.” (intézményvezető, „E” iskola)

Több iskolában kiemelték a kölcsönös elfogadást és a bizalom megteremtését, ami
nélkül nem alakulhat ki sem valódi együttműködés, sem előrelépés a gyermek iskolai
pályafutásában. Néhány pedagógus alapelvként fogalmazta meg, hogy a kommunikációban a kritikai észrevételek és a tanácsadás helyett, a pozitívumokat kell kihangsúlyozni. A gyakorlatban ez az elv bizonyára sok esetben másként alakul, de ezen
tényezőket a terepmunka során nem volt módunk feltárni.
„Fontos az, hogy a szülő is elfogadja a pedagógust, és a gyerek is elfogadja a pedagógust
mint személyiséget, mint egyéniséget. Mert ha a szülő elfogad engem mint egyéniséget,
akkor azt közvetíti a gyerek felé is, hogy fogadj szót neki, csináld azt, amire ő kér. Akkor
könnyebben lehet boldogulni a gyerekkel. Először a szülőt kell megnyerni. […] A tanulási nehézségekben is sokat segít, hogyha a gyerek is elfogad engem mint személyiséget.
A szülőkkel én azt tapasztaltam, hogy nem szabad lekezelően, parancsolóan, mindent
megmondó stílusban beszélni. Kell, hogy hagyja az ember az ő véleményét is kibontakozni. Akkor a beszélgetés folyamán jobban kialakul egy közös nézőpont.” (felső tagozatos
tanár, „A” iskola)

A hatékony kommunikációs stratégiák elvi megfogalmazása mellett azonban
ugyanebben az iskolában az intézményvezető tanácstalanságának és tehetetlenségének is hangot adott annak kapcsán, hogyan viszonyuljanak a heterogén társadalmi és
etnikai összetételű szülői csoportokhoz. Sok esetben ez a legfontosabb tényező a megfelelő partnerkapcsolat kialakításában a nehezen megszólítható szülői csoportokkal.
Az igazgatónő ezt úgy fogalmazta meg, hogy félre kell tenni az előítéleteket, és akkor
megnyílnak a szülők. Ezt a beállítódást azonban egyéni sajátosságként jellemezte,
melyet vezetőként sem tud a tantestület minden egyes tanárának átadni vagy éppen
megkövetelni.
„– A szülőkkel való partneri viszony erősítése. – Miként lehet? – Nyitni. A részünkről
mi nyitottak vagyunk. De nehéz, akikkel problémáink vannak, azokat behozni. Mert ők
sok esetben szégyellik. Például egy roma származású kisfiú szülője már sokadszorra lett
behívva. Bejött az édesapa. Azt láttam rajta, hogy ne haragudjunk, bocsánatot kér, de ő
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nagyon szégyelli magát, nagyon kellemetlenül érzi magát, hogy neki már megint be kell
jönnie. Mondtuk neki, hogy nem azért hívjuk be, hogy ezt az érzést erősítsük, hanem
azért, mert szeretnénk, hogy közösen tudjunk segíteni, megoldani a helyzetet. Ez tipikus
példa volt arra, hogy sok szülő szégyelli, ha a gyerekével probléma van. Inkább nem jön
be. Struccpolitika. Így nehéz megoldást találni.” (igazgató, „A” iskola)

Iskolai részvétel
Epstein modelljében a harmadik bevonódási típus fedi le a szülő aktív részvételét az
iskola és/vagy az osztály életében, amit a szerző önkéntesség megnevezéssel vezet be,
melynek keretében a szülők – elsősorban az iskolák kezdeményezésére – tevékenyen
vesznek részt az iskola által szervezett programokon. Ide sorolhatók az OECD szülői
bevonódásról írt szakmai anyaga szerint (lásd a Fogalmak című fejezetet) a szülői
részvétel azon formái, melyek az iskolához köthető eseményeket foglalják magukba
(OECD, 2012). Hazánkban – hasonlóan az angolszász országokhoz – számos olyan
iskolai program van, amelyekkel az iskolavezetés és a tanárok igyekeznek erősíteni az
együttműködést a szülőkkel. A hátrányos helyzetű térségekben lévő iskoláknak azonban, meg kell küzdeni mindazokkal a gátló tényezőkkel, melyek a családok társadalmi, kulturális státuszából adódnak (lásd a Hátránykompenzáció – a szülői bevonódás
gátjai című fejezetet).
„A szülők körében is elég nyitottak vagyunk. Nálam nem kell időpontot kérni. Egy kollégánál sem. Ha a szülő erre jár, bármikor bejöhet, bármelyik pedagógusunkat megkeresheti. Segítséget is kapunk a szülőktől anyagilag is. Például fénymásolópapírt, vagy segítenek az udvart rendezni, farsangon itt vannak, és reggeltől estig csinálják a dolgukat. Itt is
az a bizonyos réteg, ugyanazok segítenek.” (tagintézmény-vezető, „E” iskola)
„Az alsó tagozatban érdeklődőbbek a szülők, és többen, jobban jönnek, vannak, akik napi
szinten jönnek érdeklődni a gyerekek iránt. […] A szülői értekezletek, a fogadóórák látogatottsága nagyon alacsony százalékon van. Mondhatnám ezt a különböző rendezvények
látogatottságára is. Nagyon magas színvonalú rendezvényeket szoktunk prezentálni, kevés szülővel. Kevesen jönnek, pedig biztos vagyok benne, hogy nem lenne akadály sem az
időpont, mert azért itt vannak olyan szülők, akiknek nincs munkájuk már hosszú évek
óta, mert nagy a munkanélküliség.” (igazgató, „A” iskola)

A kapcsolattartás kötött formái, mint a szülői értekezlet vagy a fogadóóra láthatóan nem tudják megszólítani a hátrányos helyzetű szülőket. Ellenben a kötetlenebb
alkalmak, mint például az utcai beszélgetések, lehetőséget nyújtanak arra, hogy érdeklődjenek gyermekük iskolai magaviseletéről, eredményeikről. Feltehető a kérdés:
a középosztálybeli szülők számára kialakított, hagyományos együttműködési formák
mennyire tarthatók meg változatlan formában, főként azokban az iskolákban, ahová
jelentős arányban járnak hátrányos helyzetű tanulók?
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„– A céljaik elérésében mennyire partnerek a szülők? – Változó. A fele partner, a másik
fele nem. A roma szülők, ha valami gond van, bejönnek. De szülőire eljönni luxus. Ők
nem akkor jönnek, amikor meg van hirdetve a szülői, hanem ha valami gondjuk van,
akkor megkeresnek. – Milyen téma, amivel megkeresik a tanárokat? A gyerek tanulmányi eredményével függ össze? – Az kevésbé. Inkább magatartásbeli problémák. A tanulás
kevésbé érdekli a szülőket. Ezért nem érdekli a gyereket sem. Van egy-két nagyon jól tanuló roma gyerek. Van kivétel. De a többség, van, amelyik írni-olvasni sem tud. Legalább
hajtaná a gyerekét, hogy ő tudjon. De a gyerekek hozzáállása sem megfelelő.” (tanító, „B”
iskola)

A terepmunka tapasztalatai azt mutatják, hogy a szülők érdektelensége a tanuló
évfolyamának emelkedésével együtt növekszik. Az angolszász országokban a partnerkapcsolat – a diák életkorának emelkedésével – szintén hanyatló tendenciát mutat, kivéve, ha az iskolák és a tanárok a magasabb évfolyamokon is dolgoznak ennek
megőrzésén, frissítésén (Epstein, 2001). Az általunk vizsgált iskolákban nem igazán
találtunk innovatív megoldásokat, jó gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogyan lehetne konstruktívabb, elfogadóbb kapcsolattartási formákat kialakítani.
„– Nagyon nehezen jöttek be a roma szülők szülői értekezletre. Korábban, amikor elkezdtem tanítani, nem volt ilyen, itt volt a roma szülő. Akkor az osztályban egy-két [roma
tanuló] volt osztályonként. Aztán ahogy változott, volt, aki azt mondta, hogy azért nem
jár szülői értekezletre, mert szégyelli magát a többiek előtt. – Mi volt szégyellni való? –
Ha rosszat mondunk a gyerekről, bár nem szoktunk személyeskedni, hanem mindenkire
vetítve beszélünk dolgokról.” (tanító, „B” iskola)

Az iskolák többségében sokszor az egyetlen megoldásnak „az érdektelen szülők”
(Podráczky, 2012) elérésére a családlátogatás intézménye mutatkozik. Ez többnyire
szervezett formában zajlik (1. évfolyamon), de sok esetben éppen ad hoc jellege adja
létjogosultságát, amikor hosszas távolmaradás vagy egyedi probléma esetén az intézményvezető vagy az osztályfőnök felkeresi az érintett családot.
„– Hogyan fogadják ezek a szülők a családlátogatást? – Volt olyan szülő, aki kezdetben
elzárkózott. Volt olyan, ahova be sem tudtunk menni, mert nem akartak beengedni. Szülői értekezleteken is elmondom, hogy mi nem ellenségek vagyunk. Mi egyért küzdünk,
a gyermekért. Ő az első és a legfontosabb. Elfogadja a 90%-a. Egy olyan szülő, akinek
problémás a gyereke, nem fog bejönni az iskolába, mert csak a rosszat hallja. De ha látja
azt, hogy mi vesszük a fáradságot, és érdeklődünk a gyerek után, és megyünk, mert nem
mindegy nekünk, elgondolkoznak rajta, a legtöbbje segítőkész.” (igazgatóhelyettes, „E”
iskola)
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Otthoni támogatás
Desforges és Abouchaar (2003) többszáz angolszász kutatást elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a tanulók tanulmányi eredményeire alapvetően a szülők elvárásai és támogató magatartásformái hatnak, nem pedig az iskolai eseményeken való
részvétel vagy a tanárokkal folytatott kommunikáció. Függetlenül a családok társadalmi, gazdasági státuszától, az otthoni odafigyelés a legerőteljesebb befolyásoló tényező a tanulók iskolai előrehaladására. Minél többet beszélgetnek egymással a szülők
és a gyerekek, annál jobb eredményeket érnek el a tanulók az iskolában (Desforges–
Abouchaar, 2003). Az általunk készített interjúkból is jól látható, hogy a pedagógusok
nagy része nélkülözhetetlennek tartja azt a támogatást, melyet a szülő nyújthat otthon
gyermeke iskolai pályafutása érdekében. Tapasztalataik szerint azonban, a szülők egy
részétől – bizonyos okok miatt – ebből nem részesülnek a gyerekek, elmarad a házi
feladatok számon kérése, amint az iskolai dolgokról való beszélgetés is.
„Tehát gyakori a mostani fiatalabb szülőknél, hogy nem beszélgetnek a gyerekekkel. Itt
meg a gyerek ömlik, tehát […] hétfőn reggel vagy szünet után a legtöbb az annyit beszél,
hogy alig lehet őket leállítani. Tehát a család, az otthoni […] nem mesél neki vagy nem
beszélget vele.” (igazgató, „B” iskola)
„Azt látom, hogy sokkal eredményesebb, szívesebben tanul az a gyerek, akivel valamilyen
szinten törődnek otthon. Ha olyan a szülő, hogy képtelen segíteni, de legalább érdeklődik,
bejön az iskolába, figyelemmel kíséri a gyereke előmenetelét, az a gyerek, még ha nem is
olyan környezetből jött, az egy erős közepes saját erőből, esetleg egy gyenge négyes. Míg
nagyon sok jó képességű gyerek, akiről tudom, hogy briliáns agya van, csak ötödikben
elfelejtette az egészet, onnantól nem tanul, az sajnos evickél.” (tanár, „E” iskola)

A felkeresett iskolákban tehát, sok szülő az epsteini modell negyedik formája, az
otthoni tanulás tekintetében passzív, az előbbi közbevetésünket felidézve, bizonyos
okokból. Válaszoló iskolavezetőink ennek hátterében a szülők iskolához és tanuláshoz
kötődő attitűdjeit, értékrendjét vélik meghatározónak, melyekre úgy vélik, nem tudnak hatni. Némiképp áthidalja ezt a problémát a délutáni időszakban biztosított napközi és tanulószoba, ami lehetőséget nyújt legalább az írásbeli feladatok megoldására.
„Akikkel lehet beszélgetni, megértik azt, amit mondunk, próbálnak segíteni. De van, aki
nyíltan bevallja, hogy ő sem tud neki segíteni matematikából, mert ő sem tudja. Magyarban is vannak olyan feladatok, amelyek egy kevés iskolával rendelkező felnőttnek gondot
okoznak. Ilyen szempontból jó, hogy van tanulószoba.” (tanító, „C” iskola)
„Vagy ott vannak a 3H-s gyerekek, akiknek még a háttér is olyan, hogy még otthon sem
tudnak neki segíteni. Elmondja a szülő, hogy ő sem érti ezt a feladatot. Erre több idő kellene.” (fejlesztőpedagógus, „C” iskola)
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Hátránykompenzáció – a szülői bevonódás gátjai
Az angolszász szakirodalomban egyre nagyobb hangsúllyal szerepel az iskola-szülő partnerkapcsolatának társadalmi kohéziót előmozdító, hátránykompenzáló oldala. Számos hazai és nemzetközi kutatás kimutatta, hogy a magasabb társadalmi
helyzetű családok aktívabban vesznek részt az iskolai programokban, gyakrabban
vállalnak önkéntes feladatokat, jobban követik gyermekük tanulmányi eredményeit
(Podráczky, 2012; Lareau, 1987).
Az alacsonyabb képzettségű szülők elmaradása az iskola által szervezett programokról többféle tényezőre vezethető vissza. Lareau (1987) szerint az iskolák és a
tanárok alapvetően középosztálybeli értékeket képviselnek, ezért a kedvezőtlen társadalmi adottságokkal rendelkező szülők nem igazán érzik otthonosan magukat az
iskolában, a pedagógusok attitűdjei idegenként hatnak rájuk, így kevésbé vesznek
részt az ott szervezett eseményeken.
Legtöbbször az iskola nem tud mit kezdeni azokkal a szülőkkel, akik az általa közvetített értékrendtől eltérően szeretnének részt venni gyermekük iskoláztatásában
(Nechyba–McEwan–Older-Aguilar, 1999). Ahhoz, hogy az iskolák hatékonyan be
tudják vonni a szülőket a tanulás világába, a tanároknak rendelkezniük kell a heterogén szülői csoportok kezeléséhez szükséges kommunikációs és együttműködési
készségekkel (Smit et al., 2007).
A kutatásban részt vevő általános iskolákban – bár a társadalmi, kulturális kontextus nagyon eltér az angolszász államokétól – a pedagógusoknak szintén szembesülniük kell tanulóik különböző családi hátterével, etnikai hovatartozásával és az
ehhez kapcsolódó eltérő értékrenddel, szokásrendszerrel. Emiatt a tanár-szülő interakciót sokszor jellemezheti elégedetlenség vagy meg nem értés. Hatékony szülő-tanár
együttműködés csak akkor valósulhat meg, ha a pedagógusok megértik a fennálló
gátak eredetét, és készek azok áthidalására. Lehetnek olyan korlátok, melyek az iskola által nem kontrollálhatók (a szülők szocioökonómiai háttere, iskolázottsága), de
vannak olyanok is, melyek részben kezelhetők (például a szülői észlelések, érzések,
elképzelések az iskoláról és a bevonódásról, a kommunikációs félreértés a társadalmi
vagy a kulturális különbözőségek miatt).
„– Ön szerint milyen terület szorulna fejlesztésre az iskolában? – Fejleszteni kell, hogy a
szülők minél többen és bátrabban jöjjenek az iskolába. Itt mindenképpen fejleszteni kellene. […] Amit még fejleszteni kellene, az a szülők szemléletmódja, a gyerekeken keresztül.
Ez az egyik legnehezebb dió. A szemléletformálás, ami rendkívül fontos lenne. És a családok, szülők értékrendjének a változtatása valamilyen módon, mert itt az értékrend nagyon el van csúszva. […] A munka, a tanulás, a kitartás, a szorgalom, a magatartás, ezeket
a dolgokat mindenképpen erősíteni kellene, és ezáltal az eredményesség is erősödne, mert
azt gondolom, hogyha ezek erősödnének, akkor jobb lenne a tanulmányi eredmény is.”
(igazgató, „A” iskola)
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„– Nekem annyiból előnyöm van, hogy én már tanítottam a szüleiket is. Ott más a viszony. Vannak előnyei, hogy az ember 30 éve tanít. Könnyebb a kommunikáció. De ezért
tenni kellett. A szülőt el kell fogadni partnernek. Nem úgy kell tekinteni, hogy ő hogy
él, hogy néz ki, van-e munkahelye stb. Ezeket az előítéleteket félre kell tenni. Neki is az a
legfontosabb, hogy az ő gyerekéből a legsikeresebb legyen. – Más tantestületi tagok is így
gondolják? – Nem mindenkinek ez az elve. De én törekedtem arra, hogy ez így működjön.” (intézményvezető, „E” iskola)

Sok tanár kiemelt jelentőségűnek tartja az együttműködést a szülőkkel, de ennek
akadályait legtöbbször a szülői elköteleződés hiányában keresik. Ritkán fogalmazódnak meg olyan vélekedések, hogy a megfelelő partnerkapcsolat kialakítását a nehezen
alakítható tanári attitűdök vagy egyes pedagóguskompetenciák hiánya gátolná meg.
Inkább egyfajta szemléletformálás igényével lépnek fel a szülők bizonyos csoportjai
felé. A hátrányos helyzetű és/vagy roma etnikumhoz tartozó családokkal való kapcsolattartás nagyobb erőfeszítést és időbefektetést követelhet a tanárok részéről, amihez már sok esetben – a túlterheltség és kiégés miatt – nincs meg az elegendő erőforrás. Másrészt a családok egy részének többnyire kevés ideje és energiája jut kapcsolatot
tartani az iskolával és a tanárokkal.
„Máshol lehet, hogy a szülők kezdeményezőbbek. Itt ezt hiányolom a szülők részéről.
Nagyon sok itt az olyan család, ahol egyedül nevelik a gyerekeket. Mert az édesapák kint
vannak külföldön. Egyre több családot érint ez. A családok a maguk problémáival vannak elfoglalva, és azt mondják, hogy elég nekem az én bajom. Ennél többet nem akarok,
nem tudok tenni. Nem olyan beállítottságúak. Ezt lehetne még erősíteni.” (igazgató, „A”
iskola)

Összegzés
Az iskola és a szülők közötti kapcsolatrendszer jellegzetességei, hatásmechanizmusa
az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban témája nemcsak a szakmai, hanem az oktatáspolitikai dokumentumoknak is. A szakpolitikai diskurzus tematikájába azért kapott helyet e terület, mert a szülő és az iskola partnerkapcsolata – a tanulmányi eredményesség növelésén túl – a társadalmi kohézió megteremtésében is szerepet játszhat.
A szülő-iskola közötti együttműködés természetére vonatkozóan többnyire pozitív
konnotációjú, a partnerséget hangsúlyozó elvárások fogalmazódnak meg. Ugyanakkor a különböző oktatási rendszerekben ez a viszonyrendszer nagyon változó formákat ölthet, ami abban is megnyilvánulhat, hogy a szülők eltérő módon viszonyulnak
gyermekeik iskoláztatásához. Egyes OECD-tagállamokban fokozott az igény a szülők
bevonására, másutt jóval nagyobb távolság érzékelhető az iskola és a szülők között.
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A tanulmányban ismertetett angolszász modell ideáltipikusnak is értelmezhető. Epstein – aki egyben az ezt megalapozó elmélet kidolgozója is – azonban, óva
int ettől, mivel szerinte egy teória implementációjának sikeressége mindig kérdéses.
A megvalósítás eredményessége sok tényező függvénye. Még egy jól végrehajtott partnerkapcsolati program sem biztosan hasznos minden család számára. A különböző
társadalmi és gazdasági státuszú családoknak eltérő igényeik és elvárásaik lehetnek
az iskolával, annak szerepével és benne a szülő felelősségével kapcsolatban. Az angolszász modell szerint egy iskolavezetés akkor működik hatékonyan, ha ezen sajátosságokat figyelembe véve olyan intézményi stratégiát alakít ki, melyben az eltérő helyzetű
szülői csoportokkal együttműködve képes harmonikus partnerkapcsolat kialakítására. Ennek feltétele, hogy a pedagógusok megfelelő kooperációs és kommunikációs
készséggel rendelkezzenek.
A hátrányos helyzetű térségek iskoláiban végzett kvalitatív kutatásunk egyrészt
hasonló, másrészt számos új kérdést vet fel e témakörben. Tekintettel a szűk mintára,
általános érvényű megállapításokat, magyarázatokat nem tudtunk adni, s bár eredményeink alapelemei (például az iskolai részvétel, az otthoni támogatás) összecsengenek az angolszász rendszerben tapasztaltakkal, a magyar viszonylatban hiányzó,
kidolgozott intézményi stratégiák ellenére, kreatív és mintaadó (például új típusú
szülői értekezlet) próbálkozásokkal is találkoztunk.
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Függelék
Epstein szülő-iskola partnerkapcsolati modellje – átfogó program és jó gyakorlatok3
1. típus
Szülői feladatok

2. típus
Kommunikáció

Tanulásra alkalmas otthoni
környezet megteremtése

Törekvés az iskola
és a család közötti hatékony kommunikációra

Workshop-ok,
videók a gyerekneveléssel és
a szülőséggel
kapcsolatos
teendőkről,
minden egyes
korosztálynál és
évfolyamon
Szülők iskolája és
egyéb tanfolyamok

Legalább évente
egyszer minden
szülővel megbeszélés a gyermek
fejlődéséről

4. típus
Otthoni tanulás

A szülő akSegítségnyújtás
tív iskolai
a házi feladarészvétele és tokban, az
támogatása
iskolai munkák
megszerveelkészítésében,
zése az iskola az oktatással
és a gyermek kapcsolatos
érdekében
döntésekben
Jó gyakorlatok
A tanárokat,
Családoknak
tanulókat
nyújtott informásegítő iskolai ciók a tanulóktól
és osztályter- elvárt képessémi önkéntes
gekről minden
programok
korosztálynál,
évfolyamonként

Szülők szobája vagy családi központ a
találkozókhoz
vagy az önkéntes munkákhoz
CsaládtámogaA tanuló munÉves felmérés
tási programok
kájáról heti vagy az önkéntes(egészségügy,
havi mappák
séget vállaló
táplálkozás stb.) otthoni átnézésre szülők elérés megjegyzések hetőségéről,
fűzésére
képességeikről, időkereteikről
CsaládlátogaRendszeres ütemtások, hogy a
terv a hasznos
családok megis- értesítésekről,
merjék az iskolát, emlékeztetőkről,
és az iskolák
telefonszámokról
megérthessék a
családokat
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Egyértelmű információk az iskolai
programokról, az
iskolapolitikákról

3. típus
Önkéntesség

Információk a
házi feladattal
kapcsolatos
szabályokról,
hogyan ellenőrizzük a házi
feladatot otthon
Rendszeres
ütemterv a
házi feladatról,
hogy a tanuló
jelezze otthon,
mit tanulnak az
iskolában

5. típus
Döntéshozatal
Részvétel az
iskolai szülői
testületek
munkájában

6. típus
Együttműködés
a közösséggel
Együttműködés az
iskolát és a családot
körülvevő tágabb
közösség intézményeivel

Szülői szervezetek,
szülői munkaközösség
munkájában
való részvétel

Információk a szülőknek és a diákoknak a (helyi) közösségnek nyújtott
szociális, kulturális,
szabadidős szolgáltatásokról

Helyi, területi szintű
testületek,
bizottságok
munkájában
való részvétel
Hálózatok,
melyek összekapcsolják
a szülők
képviselőit
minden
egyes szülővel

Információk
közösségi tevékenységekről, ami
tanulási készségekhez, programokhoz
kapcsolódik
Partnerkapcsolati
hálók az iskola, a
civil szféra, a kulturális, szabadidős
egyesületek között

Családi matematika, olvasás
és természettudományos
programok az
iskolában.
Nyári tanulási
lehetőségek

A táblázat nem tartalmazza a jó gyakorlatok valamennyi elemét.
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Mártonfi György
ROMA TANULÓK ÉS ISKOLAI
EREDMÉNYESSÉG
Az írás egy olyan empirikus kutatáson alapszik1, amelyben hat általános iskola eredményességéről tájékozódtunk az intézmények vezetőitől és más érintettektől. A meglátogatott intézmények egy része az Országos kompetenciamérésen átlag fölött, mások átlag alatt teljesítettek. Kíváncsiak voltunk az e téren megnyilvánuló eltérések
hátterének okaira, illetve arra, hogy az iskolák fent jelzett két csoportjában hogyan
értelmezik magát az eredményességet, továbbá min múlik, hogy saját célkitűzésüknek, valamint a külső elvárásoknak meg tudnak-e felelni.
Terepmunkánk helyszínéül olyan iskolákat választottunk, amelyek romák által
magas arányban lakott megyék falvaiban és kisvárosaiban találhatók. A felkeresett intézményekben a cigány tanulók aránya az igazgatók becslése alapján rendre
15–20%, kb. 30%, két iskolában 40–50% körüli, egyben közel 100%, illetve a hatodik
iskola sajátos annyiban, hogy a felső évfolyamokon csak 4-5 roma van egy osztályban,
de a kis elsősök között egy pedagógus szerint csak két nem roma gyerek van. Így adódik, hogy az eredményességről a roma dimenzió mentén is szolgálhatunk adalékkal
az interjúk feldolgozása alapján.

Hogyan értelmezzük a roma – nem roma dimenziót?
Az, hogy a roma lakosság iskolázottsága messze elmarad a nem romákétól (Hajdu–
Kertesi–Kézdi, 2014), vagy hogy a középosztály igyekszik elkerülni a roma többségű
iskolákat (Kertesi–Kézdi, 2013), közismert tény. Az ezek mögötteséről és a roma –
nem roma dimenzió mentén újratermelődő egyenlőtlenség okairól szóló tudás azonban esetleges, miközben a nyilvánvalóan nem kívánatos különbség csökkentése érdekében fontos volna több és pontosabb információval rendelkeznünk. A tudáshiány
két fő oka, hogy e dimenzió nehezen értelmezhető, ráadásul kényes kérdésről van szó,
ami akadályozza a gördülékeny kommunikációt a témában.

1

Az iskolák eredményessége. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015–2016. Kutatásvezető Szemerszki
Marianna. A kutatásról bővebben lásd e kötet Bevezetését.
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Nehezen értelmezhető egyrészt azért, mert nem teljesen egyértelmű még az sem,
hogy ki roma és ki nem roma2. A romák és nem romák iskolai eredményességének
összehasonlítása ezért – az alappopuláció meghatározása miatt – is nehéz, de azért is,
mert nagyon sok mutatója képzelhető el, amelyekből nagyon eltérő következtetéseket
lehet levonni3. További elméleti problémát okoz, hogy a roma társadalom is rendívül
tagolt, nem homogén tömeg. A Dunántúl nagy részén, kisebb arányban élő, a munkaerőpiacon aktívabb, képzettebb romák a nem roma többségű társadalomba sokkal
integráltabban élnek, mint az ország szegényebb, pangó gazdaságú területein. Mások
a munkapiaci és társadalmi integrációs kilátásaik is, ami a motiváció és így az oktatás
eredményessége szempontjából kulcsfontosságú tényező. De az észak-magyarországi
szegregált, sokszor már roma többségű falvak társadalma is olyan, hogy a sikeresen
megkapaszkodott, olykor jobb módú, ambiciózusabb roma családok oktatási igényei
magasabbak, elválnak a helyi roma többség igényétől. Sok helyen a hagyományosan
ott élő és a nemrég beköltözött cigány lakosság oktatási eredményességben is megnyilvánuló különbségeiről hallunk, vagy szomszédos települések egészen eltérő kulturális
szokásairól, akár iskolalátogatási gyakorlatáról. A magyarországi lakossági migráció, amelynek főiránya a kelet felől nyugatra és a központi régióba költözés, szintén
hozzájárul az alacsonyabb teljesítményű és teljesítményelvárású rétegek arányának
növekedéséhez. Nagyon fontos a szegregáció üteme, amely az oktatási gyakorlatot,
az iskola és a pedagógusok lehetőségeit pár év alatt átalakítja, a korábbiakhoz képest
olykor ellehetetleníti. A szegregáció tartósan nő, 2010 óta ennek üteme felgyorsult, de
az egyik meglátogatott iskolában azt tapasztaltuk, hogy egy-két éve még a nyolcadikosok 75%-a ment középiskolába, jelenleg is még 60%-a, a hetedik-nyolcadikos diákok
alig 20-30%-a roma helyi becslés szerint, miközben az elsősök között már két kisdiák
2

Romának tekinthető például az, aki romának vallja magát. Ugyanakkor a 2011-es népszámlálás adatai szerint a becsült lélekszámnak kevesebb mint fele vallotta magát romának. Más megközelítésben
roma az, akit a környezete annak tart. Ekkor viszont nagyon sok, a középosztályba integrálódott,
nem cigány közösségben élő romát a környezete nem tekint romának, illetve a roma közösségekkel
együtt, hasonló szociális körülmények között élő nem romákat viszont igen. Egy harmadik lehetséges definíció a származás, de az is bizonytalan, a félig vagy csak egy nagyszülő révén romák hovatartozásáról nem is beszélve. Egyes pályázatoknál (például Útravaló – Macika) a roma kisebbséghez
tartozást a kisebbségi önkormányzatnak kell hitelesítenie.

3

Ha azt nézzük, hogy néhány évtizede még a romák kisebbik fele végezte el az általános iskolát, ma
viszont már jóval 90% fölött, hasonlóan a többségi társadalomhoz, akkor ezt felzárkózásnak értelmezhetjük. Ha viszont azt vesszük, hogy a nem romák között nagyjából 1%, a romák között 7% nem
jut el az általános iskola befejezéséig, akkor óriási, hétszeres az esélykülönbség. Ha azt mondjuk, hogy
negyedszázada a romák alig 1%-a érettségizett, ma legalább ötödük, ez óriási előrelépés. Viszont
érettségit 25 éve a többségi társadalom fiataljainak is csak a kisebbik fele szerzett, ma már mintegy
négyötödük. A romák körében „csak” 20%-kal, a nem romáknál 35–40%-kal nőtt az érettségizettek
aránya. Hasonló alternatív értelmezések adódnak, ha a lemorzsolódási ráták eltérését vagy a felsőoktatási részvételt vizsgáljuk. Ráadásul ezeknek a mutatóknak társadalmi integrációs szempontból,
időben is változóan, eltérő a fontosságuk. (Az iskolázottsági adatok forrása: Hajdu–Kertesi–Kézdi,
2014)
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kivételével csak a cigányok vannak. Ez egy gyors ütemű szegregálódást és ebből következő színvonalesést, egy más elveken működő iskolát eredményez egy szűk évtized
leforgása alatt.
A kommunikáció a romákat érintő oktatási vagy társadalmi problémákról akadályokba ütközik. A felszíni jelenségek alapján könnyen lehet – akár elfogultság
nélkül is – olyan általánosításokat megfogalmazni, amelyeket valamilyen irányban
előítéletesnek, cigányellenesnek vagy éppen ellenkezőleg, a cigányság érdekeit védő,
de általánosan megfogalmazva megalapozatlan álláspontnak lehet értékelni. Azért is
kockázatos erről írni, differenciált véleményt formálni, mert kevés a háttér-információ, nehéz tényeken alapuló (evidence-based) megállapításokat tenni. Ehhez nagyon
sok empíriára lenne szükség, különös tekintettel a pár évenként változó helyzetre.
Ilyen kutatások alig folynak, azok is kis forrással, csak némi betekintést engedve a
probléma hátterébe4. Arról például alig tudunk, hogy a munkaerő-piaci mechanizmusokkal szemben, ahol nyílt és erős etnikai diszkrimináció érvényesül, az oktatási
rendszeren és magán az iskolán, az osztályokon belüli jóval enyhébb, de mégis létező
diszkriminációs mechanizmus hogyan működik, milyen hatást fejt ki. Leszögezhetjük, hogy az oktatásügyön belüli probléma súlyához képest is teljesen elhanyagolt a
romák tanításának, a sok romát oktató iskolák működtetésének a kérdése. Arról sincs
egységes álláspont, mennyire fontos vizsgálatokat végezni a roma – nem roma dimenzióra fókuszálva, vagy ez inkább csak egy mellékszál, egy háttérváltozó legyen,
és a társadalom peremén lévők által nagyobb arányban látogatott iskolák működésének konszolidálása, valamint az elfogadható színvonal biztosítása legyen a fő cél. Ez
ugyanis az egész magyar oktatási rendszer minősége és az ország jövőbeni versenyképessége szempontjából alapvető, amelyet ilyen fókuszú, az etnikai dimenzióra kevéssé
kiterjedő kutatás alapozhatna meg.
A 2015 végén rövid idő alatt, kis erőforrással lefolytatott empíria alapján – amely
kutatásnak nem a romák, hanem az általános iskolai eredményesség általában volt a
témája – csak nagyon vázlatos és olykor bizonytalan megállapításokat tudunk tenni,
de a sok romát oktató iskolák eltérő jellegzetességeiről, valamint a keletkező és növekvő gondok kezelésének akadályairól a korábbihoz képest gyarapítottuk tudásunkat.

A roma és nem roma tanulók eredményességének különbségeiről
A 20–21 éves roma és nem roma fiatalok iskolai végzettségi adatainak összevetése korábbi statisztikai adatok, illetve a 2006–2012. közötti, ún. Életpálya-felmérés alapján
lehetséges. A rendszerváltás utáni középiskolai és felsőoktatási expanzió az iskolá4

Ez a kutatás is erre példa: minimális erőforrással folyt, és csak egy mellékszála a roma dimenzió,
inkább pusztán sejtéseket, mint tudományosan alátámasztott állításokat enged megfogalmazni.
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zottság jelentős emelkedését eredményezte a romáknál is. Ugyanakkor ez a gyors ütemű elmozdulás még ahhoz sem volt elég, hogy a rendszerváltás idején született roma
fiatalok a közel két évtizeddel korábbi lakossági mutatókat elérjék, sőt, azt meg sem
közelítették5. A romák és nem romák iskolai végzettsége között továbbra is szakadék
van, de a romák körében a korábbi állapothoz képest történt elmozdulás is látványos.
Ugyanakkor a rendszerváltás idején született romáknak még mindig a nagyobbik fele
legfeljebb az általános iskolát végzi el 20 éves korára.
1. ábra: Az 1974-ben és 1991-ben született roma fiatalok és a teljes egykorú népesség
iskolai végzettségének alakulása 20–21 éves korukban
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Forrás: Hajdu–Kertesi–Kézdi, 2014

Egy fontos, elsősorban az Országos kompetenciamérés adatbázisait elemző tanulmányból számos, a romák iskolai eredményességére vonatkozó részletes információt
is megismerhetünk. Az egyik érdekes, az eredményesség korlátaira is rámutató adat,
miszerint az általános iskolákban igazgatói becslésekből származó adatok szerint 13%
volt 2008-ban a romák aránya, de ezen belül a községi általános iskolában 20% körül,
míg a hatodikos és nyolcadikos korcsoportban a hat és nyolc évfolyamos szerkezetváltó gimnáziumokban csak 1,3% és 3,4%. A tanulmány legbeszédesebb ábrái azok,
amelyek a matematikai és szövegértési átlageredményeket mutatják a roma tanulók
iskolán belüli arányának függvényében. Az intézményeknek a romák aránya szerinti
deciliseire számolt átlagok szemléletesen mutatják be azt a tényt, hogy minél több
5

Az 1. ábra felső két sorában a teljes 1974-ben és 1991-ben született népesség iskolai végzettsége látható. Mivel a roma lakosság arányát és életkori megoszlását is jó közelítéssel ismerjük, ezek alapján a
nem roma fiatalok iskolai eredményességére vonatkozó megfelelő adatok szintén jól megbecsülhetők
lennének. Miután a teljes népesség adatai a romákét is tartalmazzák, a romák és nem romák iskolai
eredményessége közötti szakadék az ábrán láthatónál is nagyobb.
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roma tanuló jár egy iskolába, annál alacsonyabbak a kompetenciaeredmények. Itt
nemcsak a roma tanulók alacsonyabb teljesítménye húzza le az adatokat, hanem az
a körülmény is, hogy ezen iskolákban a tanítás színvonala, az oktatási ráfordítás is
alacsonyabb. Ugyanez a tanulmány idéz adatokat ugyanis arra, hogy a romák által
nagyobb arányban látogatott iskolák épületeinek állaga is rosszabb, és a szakos ellátottság is elmarad a többiétől. Az alacsonyabb teljesítmény mögöttes okai között az
etnikai dimenzió hatása jelentéktelen. A családi háttérmutató a döntő fontosságú, és
ha falusi és szegregált iskolába jár valaki, az negatívan befolyásolja a kompetenciaeredményeket (Papp Z., 2011).
A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) adatait korábban oly módon elemeztük
már, hogy a romák által sűrűbben és ritkábban lakott járások, megyék, régiók mutatóit vetettük össze (Mártonfi, 2015a). A korai iskolaelhagyást tekintve, például ÉszakMagyarországon, ahol ezer lakosra vetítve ötször annyi roma él, két és félszer akkora
ennek mértéke, mint Közép-Magyarországon. Ugyanezen mutató a nem romák között 10%, a romák körében 50%-ot meghaladó6 (KSH, 2015). A romák által magasabb
arányban lakott megyékben 2007–2010 között a tanulólétszám 10%-os fogyása mellett az évismétlők aránya 4%-kal nőtt, míg az ország prosperálóbb részében a hasonló
ütemű létszámcsökkenést jóval meghaladó mértékben csökkent az évismétlés száma
(Mártonfi, 2015a).
Egyes mutatókhoz az adatokat külön számoltuk arra a kilenc megyére (3,6 millió
lakosra), amelyekben a legmagasabb a roma lakosság aránya a népszámlálás szerint7,
és a többi tíz megyére és a fővárosra (összesen 6,3 millió lakos). A legtöbb indikátornál
élesen elváltak a két országrész adatai, és jól érzékelhető a romák által lakott területek
leszakadása, a polarizálódás is. Erre példa a 8. évfolyamot befejezők továbbhaladása.
Azokon a területeken, ahol a romák nagyobb arányban laknak, az általános iskolát
sikeresen befejezők, de középfokra nem beiratkozók aránya 2013-ban 60%-kal volt
magasabb, mint az ország egyéb területein (lásd 2. ábra). Az olló hat év alatt közel
kétszeresére nyílt.
Néhány iskolában szakiskolai osztályok törzslapjairól is gyűjtöttünk egyéni szintű
adatokat a tanulói továbbhaladásról a Roma Education Fund számára. Az egyes diákokról ugyan nem tudtuk, hogy ők romák-e, de arányukat az osztályfőnökök megbecsülték az adott induló osztályokban. Ezek alapján világosan látszik, hogy ahol az
osztályban többen voltak romák a kezdetekkor, ott kevesebb diák jutott el a szakmatanulásig, de ez a mutató is erősen szór. Abban az öt osztályban, ahol arányuk a 70-80%ot meghaladta, rendre 52%, 33%, 31%, 31% és 19% volt az első két évet eredményesen
6

A korai iskolaelhagyás mutatója a 18–24 éves korosztályok között azok aránya, akiknek nincs középfokú (szakiskolai vagy középiskolai) végzettsége, és nem is vesznek részt semmilyen oktatásban.

7

Ez Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl 3-3 megyéje.
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befejezők aránya. Itt a két utolsó, alacsonyabb adat egy olyan iskolából való, ahol a
romák aránya inkább 90%, és szinte mind falvakban laknak. A harmadik iskolában,
ahol a diákok nagy többsége városi lakos, és a romák aránya az induló kilencedik
osztályban 50–60% lehetett, ott 31%-nyian kezdhették meg a szakmatanulást, ahol
40–50% között, ott 44%-nyian, és ahol 30–40% között, ott 74%-nyian. Természetesen
a kipergési arányok szakmánként is, az osztály konkrét összetételétől és az osztályfőnöktől is – bizonyos értelemben véletlen tényezőktől – függnek.
2. ábra: Az általános iskola 8. évfolyamát sikeresen befejezők és középfokra továbblépők
aránya a romák által alacsonyabb, illetve magasabb mértékben lakott országrészekben
2007-ben, 2010-ben és 2013-ban (%)
98,8
98,6
98,4
98,2
98
97,8
97,6
97,4
97,2
97

2007

Forrás: Mártonfi, 2015a

2010

2013

Romák aránya alacsony, 10 megye és a főváros
Romák aránya magas, 9 megye

A fentiekben más kutatásokból idéztünk eredményességre vonatkozó adatokat.
Ezek a romák és nem romák közötti eredményesség óriási különbségeire hívják fel a
figyelmet, de – amint azt Papp Z. Attila elemzéseinél is láttuk –, a különbségek döntő
hányada vagy egésze nem az etnikai dimenzió következménye, hanem olyan egyéb
háttérváltozóké, amelyek a romák körében az átlagosnál is kedvezőtlenebbek. Az alacsony iskolázottság a családban, a szegénység, a tartós munkanélküli lét, a rendkívül
előnytelen lakóhely azok a tényezők, amelyek a diákok későbbi teljesítményeit meghatározzák.
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Az általunk hat iskolában végzett, alapvetően kvalitatív kutatás során arról egyik
helyszínen sem szereztünk konkrét, érdemi információt, hogy ezekben a romák és
nem romák közötti teljesítménykülönbségek hogyan alakulnak. Igaz, ez nem is volt
explicit célja a kutatásnak, nem volt témája az interjúterveknek sem. Nem tudjuk,
mennyivel alacsonyabb a romák teljesítménye a kompetenciamérésen, mint a többieké. Azt sem, hogy közülük és a többségi diákok közül hányan túlkorosak évismétlés
miatt, hányan nem végzik el az általános iskolát, mennyivel magasabb az iskolakerülés, milyen arányban kerülnek Híd-programba, hogyan alakul a középfokú továbbtanulás, az ottani helytállás, mekkora a végzettséghez jutás aránya. Ezekről a mutatókról elvileg lehetnének helyi becslések, de úgy tűnik, hogy – korábbi, más iskolákban
szerzett tapasztalatainkkal egybevágva – szinte sehol nincsenek ilyenek. Nemcsak a
roma – nem roma dimenzió megoszlásában hiányoznak alapadatok, de olyan, az iskolákban is fontosnak nevezett eredményességi mutatókról is, mint a középfokra kerülő diákok későbbi iskolai továbbhaladása, végzése középfokon. Hivatalos visszajelzés
nincs a középfokú intézményekből, mindössze a kilencedik évfolyam első félévének
eredményeiről szoktak küldeni tájékoztatót. Az adott iskolából kikerülőkről összkép
még becslés szintjén sincs, csak egyes diákjaikról vannak anekdotikus információik.
Ez a tájékozatlanság, az intézményes visszajelzés elmaradása a középfokról egyben
eredményességi korlátot is jelent alap- és középfokon egyaránt. Mivel az nem várható el, hogy az intézmények maguk szerezzék be ezen adatokat, melyek egyébként
a központi adatbázisból viszonylag könnyen előállíthatóak lennének, érdemes volna
valamelyik új EFOP8 vagy GINOP9 kezdeményezés valamely alprojektjének forrásait
erre a célra is fordítani.

Az eredményesség helyi értelmezési különbségei és a roma tanulók
aránya
Az egy ideje már teljesen szalonképes és a kérdőíves felmérések tanulsága szerint legalább 80–90%-ban, a kompetenciaméréshez kapcsolódó háttérkérdőív esetén 95%ban megválaszolt kérdés, milyen arányban vannak az iskola tanulói között romák.
Régebben még volt egy félelem, amennyiben nem szabad egyénenként nyilvántartani,
akkor becslést sem mondhatok róla, mert milyen alapon becsüljek, még a végén bajom lesz belőle. A meglátogatott iskolák közül egyetlen egy vezető zárkózott el nagyon
mereven mindenféle becsléstől (ezt helyette megtették beosztottjai). Ez az elzárkózás
a konkrét esetben nagyfokú óvatosságra, nem teljesen tiszta lelkiismeretre és a kényes
kérdések elhárítására egyaránt utalhat.
8

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program.

9

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program.
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Mivel a romák arányával összefüggő konkrét eredményességi becslésekről az egyes
iskolákban nem hallottunk, így az eltérő véleményeket és oktatási gyakorlatot tudjuk
kapcsolatba hozni a roma diákok – nagyságrendileg ismert – helyi létszámarányával.
A legtöbb interjú egyik kulcskérdése az volt, hogy a megkérdezettek hogyan értelmezik iskolájukra vonatkoztatva az eredményességet. A válaszok az egyes helyszíneken
hasonló elemekből építkeztek, de a hangsúlyok jelentősen eltértek. Az eltérést kisebb
részben a válaszoló pozíciója, ennél sokkal nagyobb mértékben a romák iskolai jelenlétének aránya befolyásolta.
A KLIK fenntartói működését alapvetően a jogszabályoknak, és csak nagyon ritkán
a helyi szakmai célkitűzéseknek való megfelelés alakítja. Helyi szakpolitikának tere
is alig van, ehhez források sem rendelhetők, és ennek személyi feltételei sem adottak.
Az alábbi megfogalmazás pontosan tükrözi az inkább jogszabályi, mint pedagógiai
megfontolást tükröző fenntartói álláspontot.
„Az iskola akkor eredményes, hogyha a rábízott gyerekeket felkészíti, az általa előírt tanterv, tanmenet alapján a követelményrendszert meg tudja tanítani a gyerekeknek. A gyerekek közül pedig egyre kevesebb a lemorzsolódás.” (KLIK-vezető)

Az iskolákban, az eltérő célkitűzésekre is kitérő, differenciáltabb válaszokat hallottunk. Ezeknek rendszeresen visszatérő eleme volt a kompetenciamérés eredménye,
ugyanakkor ennek értelmezését, fontosságát is kommentálták. Minél több roma jár
egy intézménybe, annál kisebb a kompetenciamérés fontossága a helyi célkitűzések
rendszerében, illetve annál jobban hangsúlyozták, hogy a családi háttérindex (CSHI)
figyelembevétele nélkül ez nem lehet az eredményesség jó mutatója. Az egyik iskolában felfedték: annak érdekében, hogy a kompetenciamérés valósabb képet adjon az
iskola hozzáadott értékéről, szabálytalanságot is elkövetnek. A funkcionális analfabéta szülők helyett a pedagógusok töltik ki a kérdőívet, illetve a családi hátteret ismerve esetenként belejavítanak azokba. Ezek egyébként – ha a valóságnak való minél
pontosabb megfelelés célját szolgálják – méltányolható szabálytalanságoknak tűnnek,
és mivel valamennyi, sok hátrányos helyzetű tanulót befogadó iskolában gond van a
háttérkérdőívek visszaérkezésével, így a hozzáadott érték számítása nagyon sok iskola
esetében nem lehetséges, pártolunk is egy hasonló, központilag szabályozott megoldást annak érdekében, hogy az eredmények értelmezhetőbbek legyenek.
Az iskolavezetés korábbi és olykor fontos jelenlegi célkitűzései között is szinte mindig szerepel az iskola vonzóbbá tétele a középosztálybeli, nem roma családok körében.
A lecsúszást, a több iskolát is fenyegető gettósodást akarják elkerülni, ami érthető cél,
ha eltérő megfogalmazással és attitűddel próbálták is megindokolni. Az egyik explicit
megfogalmazás:
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„Óva intettek tőle, hogy nehogy befogadó iskolává váljon az iskolánk. Nagyon arra haladt. Semmi bajunk a romákkal. Tehát hogyha egy roma vállalja azt, hogy ebbe az iskolába íratja a gyermekét, nyugodtan jöhet.” (kisvárosi igazgató)

Nagyon széles kínálatra (például tagozatokra) nincs mód, hiszen mindegyik iskolában legfeljebb két párhuzamos osztály működött, de a belső szegregáció – amelyet
explicit módon is többen, de hallgatólagosan szinten mindenki támogatott – a célok között szerepel, bizonyos fokig meg is valósult. Az eredményesség biztosításának
előfeltételét látják ebben. A tagozatindítás (ez két helyen testnevelés-tagozatot jelent),
emelt szintű nyelvoktatás, nívócsoportok kialakítása az amúgy is kis létszámú osztályok csoportbontásánál olyan eszköz, amelynek beiratkozásra ösztönző erejében
legalábbis reménykedni lehet. A tehetségpontok közé kerülés is plusz vonzerőt jelent.
A jobb teljesítményű iskolák közül kettőnek ez már sikerült, egyikük, a romló helyzetéből legambiciózusabban kitörni igyekvő, két hónappal látogatásunk előtt került
ebbe a most már ezer intézményt meghaladó körbe. Máshol – akár nagyon gyenge
kompetenciaeredményt felmutató, alacsony CSH-indexű iskolákban is – csak terv a
tehetségponttá válás, de a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás hangsúlyozása
mindenhol megfogalmazódott. Több helyen is szóba hozták a versenyeredményeket.
Egy-egy siker a gyengébben teljesítő iskolákban is előfordul, és ezeket nagy becsben
tartják, míg az ambiciózusabb, helyzetükből kitörni igyekvő intézmények nagy erőforrásokkal – mind a versenyre utaztatás anyagi, mind a felkészítés humán erőforrásaira gondolva – igyekeznek egyre jobb eredményeket felmutatni. A versenyeredmények a jól teljesítő, középosztályi, nem roma tanulók iskolába vonzásának a reményét
éltetik.
Az egyházi iskolákkal saját bevallásuk szerint nem tudnak versenyezni a KLIK iskolái. Ahol új egyházi iskolák indulnak – 2010 és 2013 között az egyházi fenntartású
iskolák száma majdnem duplájára emelkedett –, ott a romák a KLIK által fenntartott
iskolákba szorulnak, az egyháziak pedig válogatnak.
„Hát, negatívan hatnak azzal, hogy elcsábítják a gyerekeket. Csúnya ezt mondani, mert
mi is lelkes templomba járók vagyunk, de ez így van. Válogatnak, felvételiztetnek, kimennek, és akkor kiszűrik a gyerekeket. Arról nem beszélve, hogy annyi mindennel kecsegtetnek, hogy azt mondják a szülők, hogy van ez is, az is, amaz is, és hát akkor viszem ide a
gyerkőcöt. […] Amikor azt mondják, hogy ott hétfőn judo van, kedden sakk van, szerdán
formációs tánc, csütörtökön foci, pénteken úszás […], a lehetőségek […]” (szülő)
„Egyházi iskolákban nyilván több valahogy a pénz is, és itt mindig az van, hogy nincs rá
keret, a KLIK nem támogat. […] Most nekünk is, ugye bejött ez, hogy az OFI-s tankönyv
kötelező, de az egyházi iskolában például maradhattak a Hajdú-féle matekkönyvnél.”
(szülő)
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Az a diplomás szülő, akitől az idézet származik, a nagyobbik gyerekét még a gyorsan szegregálódó intézménybe járatja, a kisebbnél már hezitál. Ugyanakkor világosan
megfogalmazza, hogy azok a középosztályi tömegek, amelyek a jobb körülményeket
és magasabb színvonalú oktatást választva ingáznak, sokszor már a 7–8 éves gyerekekkel is, veszteséget is elszenvednek a nyilvánvaló nyereség mellett.
„Úgy gondoljuk, nagyon sokat számít az, hogy a gyerekek ebben a közösségben legyenek.
Itt érzik otthon magukat. Arról nem beszélve, hogy délutánonként is együtt vannak a
gyerekek. Helyben jobban tudunk koordinálni ilyen dolgokat, hogyha valaki nem ér haza
a munkából, akkor rá tudja bízni a szomszédasszonyra. Együtt tanulnak, együtt csinálnak mindent. […] Én híve vagyok annak, hogy helyben járjanak.” (szülő)

Az eredményességnek mindig fontos mutatója az alacsony lemorzsolódás, a végzettséghez jutás. Ezeket is mindenhol említették, de sajátos helyzetükből adódóan
eltérő kommentárokkal. Ahol sok roma diák van, ott az „eredményesség alapesetben
az, ha a gyerek el tudja végezni a nyolc általánost” (pedagógus). A lemorzsolódás elkerülését, azt, hogy minden gyerek végezze el az általános iskolát, illetve távolabbi
célként a tanulók valahol való továbbtanulását is megnevezték, persze a valahol kitétel ott jelentkezik, ahol sok a roma diák, és legalább egy szakiskolába bejutnak, amit
aztán többségük nem végez el. „Felveszik őket középiskolába oda, ahova jelentkeznek.
Továbbtanulnak a gyerekek. Az is siker.” (intézményvezető) Itt azonban fontos megjegyeznünk, hogy bár a hátrányos tanulói összetételű intézményekben az általános
iskola elvégzését mindenhol hangsúlyosan szokták pozitívumként jelezni, ez – mivel
nincs a végén objektív kimeneti mérés – igencsak labilis, szkepszissel fogadható sikermutató. Az iskolák elvégzéséhez szükséges szintet ugyanis az intézmény határozza
meg, ez az elmondások szerint is folyamatosan csökken. A funkcionális analfabéták
aránya minden érintett szerint folyamatosan nő. Akik így kerülnek ki, gyakorlatilag
ugyanúgy egy életre a társadalom perifériájára szorulnak, mint akiknek csak 6-7 osztálya van meg. Ők szakiskolában a 9. évfolyamon rendre elvéreznek.
A romákat legkisebb arányban beiskolázó, és a kevésbé konform romáktól éppen
megszabadulni igyekvő iskola felsős igazgatóhelyettese a következő módon fogalmazott:
„– Ha már a lemorzsolódásukat meg tudjuk akadályozni, az is egy nagy eredmény. Ha
elvégzik a 8 általánost. – Mennyien nem végzik el? – Hát azért a többsége elvégzi. – Konkrétan? – A Hídba csak néhány gyerek kerül át. Pontosan nem tudom.”

Érdemes ezt az interjúrészletet értelmezni. Itt ugyanis a végzősök között évente 6-7-8 roma fiatal van. Ha közülük „csak néhány gyerek” kerül át a Hídba, az a
megfogalmazás miatt minimálisan 2-3 fő, azaz legalább harmada-negyede a cigány
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fiataloknak. Márpedig a Híd-programba kerülés azt is jelenti, hogy erről a tanulási
pályáról legfeljebb csak felnőttként lehet majd szakmunkás-bizonyítványt szerezni.
A Híd-program a szakmatanulástól is elzár, gyakorlatilag 15 éves korban elveszi az ide
kerülőktől a lehetőséget, hogy az iskolarendszeren belül jussanak középfokú végzettséghez (Mártonfi, 2015b).
Mivel az általános iskola elvégzése önmagában még értéktelen a munkapiacon és
a társadalomban, ezért jelezték többen is, „hogy olyan gyerekek kerüljenek ki innen,
akiknek megvannak az alapvető képességeik arra, hogy tovább tudjanak tanulni” (pedagógus).
Ugyanakkor sehol nem tudják, hogy egykori diákjaik milyen arányban szereznek
végzettséget, ezt még becsülni sem merik. Egyetlen igazgató nyilatkozta, hogy „aki
innen elmegy nyolcadik után, mindenki maximálisan helyt áll, tartja a tanulmányi
eredményét”, amit egy csipetnyi kétséggel fogadtunk. De arról neki sincs tudomása, hogy szakmunkás-bizonyítványig vagy érettségiig hányan jutnak el. Egy alapvető
eredményességi indikátorhoz tehát nincsen érdemi információja sem az iskolának,
sem a fenntartónak, sem az oktatásirányításnak.
Az általános iskola utáni eredményes pályafutás egyik alapfeltétele a megfelelő
kulcskompetenciákkal való felvértezettség. Ezt is sok helyen tudják, mondják. Ezért
is nagy hangsúlyt fektetnek a felzárkóztató foglalkoztatásokra minden meglátogatott
iskolában. A kötelező órákat követően ezeket osztják szét úgy, hogy mindenkinek beleférjen még a kötelező óraszámába.
„Amikor kiosztottuk a kötelező órákat, akkor a következő lépés az volt, hogy a következő lépés, a felzárkóztatás meglegyen. A kötelező óra megvan, és utána felzárkóztatás.
Amennyire lehetőségünk van.” (intézményvezető)

Az interjúkból nem volt érzékelhető, hogy ahol több a halmozottan hátrányos,
roma származású tanuló, ott több felzárkóztatásra kerülne sor, és ezek eredményességéről végképp nincs elképzelésünk. Általában heti egy-két óra jut erre a feladatra
pedagógusonként.
Ahol sok roma diák tanul, ott az eredményességnek más dimenzióit jobban hangsúlyozták, jelezve egyúttal a körülmények másságát is.
„Ötödik osztályban volt, akkor kapom meg az osztályt, osztályfőnök is vagyok, a tetves,
rossz, hiányos öltözetű, koszos gyerek. Ő volt az, aki két éven keresztül mindig tetves volt.
Most hetedikben tartunk. Most megszűnt a tetű. Aránylag tiszta. Nem büdös a gyerek.
Ez hatalmas előrelépés. Ez nem az én munkám, hanem a gyermekvédelmis kétéves munkája.” (pedagógus)
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Ez természetesen szélsőséges példa, de enyhébb és általánosabb formában több
beszélgetésben is megfogalmazódott. A „szociális kompetenciák kialakításának és
megszilárdításának” célja vagy „a tanulók szociális képességeinek, magatartásának
fejlesztése”, más megfogalmazásban „a szociális integrációt elősegítő magatartásformák kialakítása” azokban az iskolákban kap hangsúlyt, ahol a romák aránya legalább
40–50%. Ezekben olykor az eszköztudás fejlesztésével szemben is prioritást élvez a
szocializációhoz sorolható célrendszer, mintegy előfeltételként értelmezik minden
egyéb fejlesztéshez.
Többször szóba került az iskola-szülő kapcsolat javítása, az eredményességet pozitívan befolyásoló tényezőként. Az egyik, romákat magas arányban beiskolázó iskola
igazgatója még ambiciózusabban fogalmazott:
„Amit még fejleszteni kellene, az a szülőknek a szemléletmódját gyerekeken keresztül.
Ez az egyik legnehezebb dió. A szemléletformálás, ami rendkívül fontos lenne. És a családok, szülők értékrendjének a változtatása valamilyen módon, mert itt az értékrend nagyon el van csúszva.” (intézményvezető)

Ugyanis azt élik meg a pedagógusok, hogy amit az iskola elér hétfőtől péntekig, az
szombattól hétfő reggelig elromlik, leépül, sőt, amit 16 óráig felépítenek, az is kámforrá lesz másnap reggelre. A családi szintű beavatkozás tehát többek szerint kulcsfontosságú lenne, ami intenzív iskolai szociális munka nélkül elképzelhetetlen.

Néhány, az eredményességet befolyásoló háttértényező a sok és kevés
roma diákot befogadó iskolákban
Láttuk, hogy az eredményesség értelmezése sok komponensből áll, és erősen függ a
halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolán belüli jelenlététől. Most azt
vizsgáljuk meg, hogy az eredményességet segítő vagy gátló tényezők mennyire jellemzőek az egyes iskolákra.
Ahol baj van, ott segítségre van szükség. Egy katolikus szakképző iskola igazgatója
egy korábban készült interjúban a Bibliára hivatkozva úgy fogalmazott, hogy „akinek
kevesebb van, annak többet kell adni”. Nézzük, hogyan érvényesül ez a keresztény elv
a meglátogatott iskolákban.
Először a segítő foglalkozásúak jelenlétét, az általuk biztosított ellátást vizsgáljuk10.
A hat meglátogatott iskolából a legnagyobb és legelőnyösebb helyzetű városban, ahol
a tanulói összetétel is a legkedvezőbb, nem jelezték a segítő foglalkozásúak hiányát.
10

A témát részletesebben feldolgozta az ugyanebben a kötetben található, Segítő szakmák az iskolákban
című írásában Kállai Gabriella.
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Egy másik, szintén 10 ezer főnél népesebb városban is csak egy-egy téren van hiány,
de itt a megfelelő ellátás kulcsa, hogy a szakszolgálat éppen az iskolában kapott helyet,
így ha nem is az ő alkalmazottjuk, folyamatos elérhetőségük és „beosztásuk” biztosítva van. A többi iskolában mindenhol mindenki jelezte a hiányt, az egyik helyszínen
tankerületi szinten is.
„Hat pedagógiai asszisztensre kértem lehetőséget. Azzal indokolva, hogy a tanulók öszszetétele ezt indokolná, és nincsenek az iskolában. Vannak olyan iskolák, ahol 88%-os a
roma tanulók számaránya, és nincsen pedagógiai asszisztens. Az igazgatók mindig elmondják, amikor számokról, eredményességről van szó, hogy kellene egy ped. asszisztens. A válaszuk az, hogy tudomásul vették, de egyelőre nincs lehetőség.” (KLIK-vezető)
„Bővíteni nem engedték. Még akkor is, ha a szakmai indok meglett volna. Azzal érvelnek, hogy tanulói létszámfogyás van. De amikor van egy 25-ös osztálylétszám, abból 5-6
gyerek BTM-es!” (igazgató)

Érdekes módon a gyógypedagógiai asszisztensek és fejlesztőpedagógusok hiánya
mérsékeltebb, a pedagógiai asszisztenseké viszont jelentős. A fejlesztő- és a gyógypedagógusok nélkülözése azért enyhébb, mert néhányan másoddiplomaként megszerzik ezt a képesítést is. Itt tehát nem az álláshelybővítés a tipikus, hanem az, hogy osztálytanítóként fejlesztő feladatot is ellát valaki, jó esetben órakedvezménnyel.
További fontos terület a logopédia, több iskolában is hiányként említették. Egy kis
tankerületben, ahol a roma diákok aránya nagyon magas, összesen egy logopédus
van, ő is nyugdíj előtt áll. Egy harmadik helyszínen azért panaszkodtak, mert utazó logopédust is hiába igényeltek a KLIK-en keresztül. Egy negyedik helyen pedig
azt nevezték meg súlyos gondnak, hogy ha pszichológiai vagy logopédiai probléma
merül fel, azzal csak a szakszolgálathoz tudnak fordulni, ahova el kell utazni. Ez akadály, olykor az útiköltség megelőlegezése is hátráltatja az érdekelteket, és a szegényebb
roma családokban ezt az akadályt sokan nem képesek legyőzni.
Iskolapszichológus a jobb helyzetű iskolákban legalább részállásban dolgozik,
máshol csak a szakszolgálaton keresztül lehet igénybe venni, esetleg kijáró, „utazó”
pszichológusként dolgozik. Volt, ahol az iskolába érkező elsősök felmérését részben ő
végezte, és tett javaslatokat a fejlesztésre vagy irányította szakemberhez a kisdiákok
egy részét. A legutóbbi felmérésnél 25-ből 17-et.
Egy járási tanügy-igazgatási referens jelezte, hogy náluk a falvak iskoláiban sokkal
nagyobb a hiány, nem csak segítőkből. Ott olykor már egy tanító vagy egy óraadó
szakos kolléga szerződtetése is gondot okoz. Az említett járásban a járási székhely
három állami iskolájába (van egy negyedik, egy egyházi is) nagyjából annyi diák jár,
mint a tíz falusi iskolába együtt. Igaz, az előbbiekben 20% alatt, utóbbiakban 30–100%
között van a roma diákok aránya. Utóbbiaknál az összevont osztályok sem ritkák, és
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mindössze egyetlen gyógypedagógusuk van, a fejlesztést is csak utazóval tudják, korlátozott mértékben ellátni. A városi iskolákban összesen kb. 8-10 segítő foglalkozásút
alkalmaznak, ami szűkösen, de elegendő.
Érdekes módon alakult ebben a járásban az SNI-s és BTM-es besorolású tanulók
száma, ami a segítő kapacitási igény egyik meghatározója. A falusi iskolákban a BTMes diákok aránya több mint kétszerese a városiakénak (11,5% szemben az 5,4%-kal),
viszont SNI-s papírral rendelkező tanuló jóval több van a városban, mint a falvakban (5,9% szemben a 3,8%-kal). Ez nyilvánvaló ellentmondás, de okát a KLIK tanügy-igazgatási referense világosan elmagyarázta.
„– Az SNI-s gyerekeknek a kiszűrését <a megyeszékhelyen> a képességvizsgáló <végzi>
[…] – Nincsen helyben <a járásnál> ilyen bizottság? – Úgy működik, hogy van egy bizottság, viszont ők részvizsgálatokat végeznek. A BTM-es státuszt ők adják meg. Az SNI-st
<a megyeszékhely>. […] Azért van az, hogy a BTM-ből több van, mert itt helyi szinten
jobban elhozzák a szülők. A vidéki iskolák számolnak be olyanról, főleg a rosszul szituált
és kevésbé tanult szülőknél, illetve az anyagi körülmények miatt is, bár ezt az útiköltséget
elvileg fizetik. Mégsem tudják elérni azt, hogy felvigyék a gyerekeket vizsgálatra <a megyeszékhelyre>.” (tanügy-igazgatási referens)

Az adatok és a kommentár alapján úgy gondoljuk, hogy ha a városi diákok között
az SNI-felderítés arányát 100%-nak tekintenénk (a valóságban nyilván jóval kevesebb), akkor a falvakban, ahol sokkal magasabb a roma diákok aránya az SNI besorolásra jogosultak harmada vagy fele rendelkezik ezzel a besorolással, és – akadozva
megkapott, a városi ellátás színvonala alatt maradó – fejlesztéssel. Egy másik járásban
azt hallottuk, hogy a vizsgálatra való elküldést vagy a minősítés megadását az is akadályozza, hogy a kapacitáshiány miatt úgysem tudnának annyi gyereket ellátni, így
inkább nem is adják meg a minősítést.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök státusza a törvény szerint 2012 után megszűnt, és csak néhány helyen hallottunk legalább félállású „gyivisről”. Ugyanakkor a
feladatot a törvény szerint el kell látni, így valakit minden iskolában ki szoktak jelölni
erre a feladatra, illetve egyes feladatokat az osztályfőnökökhöz delegálnak. A gyivisek
most már tipikusan tanítás mellett látják el ezt a feladatukat a 32 óra terhére, olykor
valamilyen órakedvezménnyel, ami legfeljebb az adminisztrációra elegendő.
„Megvannak az órakedvezményei, közalkalmazotti tanácstagként is, hivatalosan úgy
vannak az órakedvezményei, hogy ezeket a feladatait tökéletesen el tudja látni. A gyámüggyel, a családsegítővel, az önkormányzattal ő tartja hivatalosan a kapcsolatot. Ő képvisel bennünket.” (kisvárosi igazgató)

Mivel a gyivisek klientúrája elsősorban a HH-s és HHH-s diákokra szűkíthető, így
a romákra irányuló figyelem ezen intézkedés következtében is csökkent.
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A többletforrás igénye, például a romákra is irányuló fejlesztésre, legalább részben,
pályázatokkal biztosítható. Az Integrációs pedagógia rendszert (IPR) működtető iskolák között a meglátogatott hat iskolából négy vett részt korábban a programban, az
interjúk alapján úgy tűnik, hogy három ma már nem pályázik, legfeljebb egyik-másik
átmenteni igyekszik a megtanult és bevált módszereket. A hat iskolából egyébként a
két legelőnyösebb helyzetűnél nem került szóba az IPR. Az Útravaló – Macika pályázatot két helyen említették, egy előnyösebb és a leghátrányosabb helyzetű, de sok
szempontból jól működő iskolában, de csak érintőlegesen, ami egy-egy diák esetében
jelenthet segítséget, de intézményi szinten eredményességjavító hatására nem utaltak.
Az uniós társfinanszírozással megvalósuló TÁMOP-pályázatokat három iskolában, két kedvezőbb helyzetű, és a már említett, legrosszabb helyzetű, de talán leginkább professzionálisan vezetett iskolában. Két további intézményben is említették
a pályázati lehetőségeket. Van, ahol ilyen forrásokból tudták megvalósítani a lovas
oktatást a 3–4. évfolyamos gyerekeknek, az úszástanítást, az informatikai szakkört.
Máshol az iskola tárgyi felszereltsége javult jelentősen az utóbbi néhány évben a pályázati pénzekből.
„Ez most szintén egy nagy TÁMOP-os pályázat, rengeteg programot tudtunk beletenni a
gyerekeknek. Ezáltal is próbálunk úgy nyitni, a gyerekek oldaláról is, hogy sokfelől megkapják a gyerekek a plusz dolgokat.” (igazgató)

A legkülönbözőbb tanórán kívüli programok szervezésére nyílik esély a pályázatokban.
„Például az iskolafejlesztési pályázatban csináltunk olyan programot, hogy elhívtunk
olyan példát, olyan mintát, roma származású úriembert, aki elmondta, hogy ő honnan
indult, milyen családból, és hogy mire jutott. Tehát például ilyen programot is szerveztünk, hogy legyen minta, hogy legyen példa előttük.” (igazgató)

Az ilyen típusú programok hatása az eredményességre aligha mérhető, de fontosságát mindenhol nagyon hangsúlyozták, ahol szóba került. Csupán egyetlen negatív kommentárt kapott a sok pályázati lehetőség, egy mellékhatás miatt. Az itteni,
40–50%-ban romákat oktató iskolában hangzott el a következő:
„Az a gond, hogy annyi pluszfoglalkozásuk van, tánc, sport, zeneiskola, hogy nem marad
idő mindenre, hogy megcsinálják a feladataikat. Ez hátráltató tényező. Sok pályázatunk
van, ami sok gyereket leköt. A mindennapi tanulás néha háttérbe szorul.” (pedagógus)

Ez a vélemény és szemlélet azonban nyilvánvalóan keveseket jellemez.
Elvileg az iskolában tartózkodás kötelezettsége 16 óráig, szintén a hátránykompenzálást szolgálná. Egyetlen alsós kolléganő kivételével, aki a jól bevált iskolaotthonos
megoldást dicsérte, senkinek nem volt jó szava a délután 4-ig tartó bent tartózkodásról.
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„Ez az iskolaotthon, ami most van, nagyon jó, mert a gyerek délután 4 óráig itt van.
Az időbeosztás, az, hogy szabadidő-beosztás, tanulás, korrepetálás, tehetséggondozás
ezek megvannak 4-ig. Ha délelőttös vagyok, akkor délután van, mert a kolléganőm a
délutános időszakban tanít. Ezekből a szabad órákból el lehet venni, hogy a gyereket fejlesszük, akár felzárkóztatás, akár tehetséggondozás jelleggel.” (alsós tanító)

Felsőben iskolaotthon nincs, ott tanulószobaszerű megoldások vannak. A legfőbb
gond, hogy működésükhöz pénzügyi forrás és több pedagógus kellene.
„60 bejáró gyerekünk van, nekik tanulószoba van délután. Az már két csoport. És az
egész felső tagozatból 140 gyerek lenne még egy csoport? Oda kellene még 3-4 pedagógus,
de nincs ember.” (igazgató)

Más iskolában is elhangzott, hogy a pedagógusállomány nem elegendő a feladat
ellátásához, ezért tanulás helyett egy fegyelmező, gyermekmegőrző funkciót tudnak
csak biztosítani, aminek az eredményességre semmilyen hatása nincs, hiszen a körülmények a tanulásra alkalmatlanok. A roma gyerekek nagyobb arányban kényszerülnek az iskolában maradni az általános iskola utolsó két évfolyamán, de ebből nem
profitálnak.

Összegzés
A kutatás az általános iskolák eredményességhez vezető vagy azt akadályozó tényezői feltárására irányult, de mivel olyan iskolákba látogattunk és készítettünk mindegyikben 6-10 interjút, amelyekbe sok roma is jár, a romák és nem romák oktatásának
eltérő eredményességéről is gyarapítottuk tudásunkat. A kis volumenű empíria arra
nem volt alkalmas, hogy e két csoport eltérő oktatási sikerességének mértékéről akár
csak becslést adjunk, erre korábbi, nagyobb szabású kutatások konklúzióit idéztük.
Az viszont ebből a vizsgálatból is világosan látszik, hogy a romákat kis és nagy számban befogadó iskolák helyzete, célrendszere nagyon erősen elválik. Azt érzékeljük,
hogy ahol a romák aránya 20–30% fölé kerül, ott a többségi társadalomhoz tartozó
diákok egyre nagyobb ütemben hagyják el az intézményt, a szegregálódási folyamat
tehát felgyorsul, a hagyományos – kompetenciaeredményekkel jellemezhető – oktatási célok egyidejűleg – kényszerűen – folyamatosan háttérbe szorulnak. Az olyan célok
kerekednek felül, hogy legalább járjon iskolába a gyerek, legalább végezze el a nyolc
általánost (még ha ennek tudásfedezete nincs is meg), és olyan alapvető szocializációs
hátrányai ne legyenek, amelyek az elemi szintű társadalmi integrációnak is akadályai,
de amelyek a nyomorszinten élő családban nem biztosíthatók.
Az iskolák szinte mindegyikében érzékeltük azt a törekvést, hogyha lehet, a jobban
képezhető, nem cigány rétegeket is az iskolába vonzzák, illetve – részben ezt a célt
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szolgálva, de részben azért, hogy mindenki számára viszonylag jobb oktatási színvonalat biztosítsanak – intézményen belüli szegregációs eszközöket alkalmaznak.
Az iskolák között ebben is van verseny, egyfajta szegregációs verseny, és egy-egy kistérségben vagy annak egyes szomszédos falvaiban sajátos munkamegosztás alakul
ki. A gyors szegregációs folyamat eredményeképpen valamelyik falu iskolája biztosan gettósodik. Időnként 20-25 százaléknyi roma lakosság is elég ehhez. A szomszéd
faluban és kisvárosban pedig vagy a sokak által még tolerált – 30% alatti – szinten
tartható a cigány tanulók aránya, vagy ott is beindul a gettósodás. Fontos, hogy sok
szereplő nyilatkozik úgy, hogy általában nem a „cigányok elől menekülve” utaztatják
a nem cigány családok gyerekeiket a közeli városba, hanem az ottani jobb szolgáltatás, illetve a falusi iskolákban a cigány tanulók számának növekedésével együtt járó
színvonalcsökkenés miatt.
Az egyházi intézmények biztosította lehetőségeket a KLIK iskolái nem tudják megteremteni, és a sok romát befogadó iskolák nem tudnak versenyezni a KLIK azon
intézményeivel, ahova kevés roma jár. A legszegényebb lakossági rétegnek dokumentálhatóan rosszabb állagú iskolaépületek jutnak, alacsonyabb a szakos ellátottság, kevesebb az oktatáson kívüli programkínálat, alacsonyabb az SNI és BTM
felderítettsége, és az ilyen besorolási határozattal rendelkezők számára is alacsonyabb
szinten biztosítják a fejlesztéseket, rájuk kevesebb segítő jut. Ami ennél is fontosabb:
ezen iskolákban a többihez képest inkább a szocializációról, kevésbé az oktatásról,
a tudásszint biztosításáról szól az élet, átalakul a helyi eredményességi célrendszer.
A gettósodó (40% fölötti arányba cigány tanulókat oktató) és már gettósodott iskolák
ebből a helyzetből nem tudnak kitörni. A legtöbb, amit megtehetnek – és az egyik
meglátogatott iskolában ebben kiválóan teljesítenek –, hogy elfogadják ezt a helyzetet,
a mostanában sokat emlegetett „szeretetteljes szegregációt” megvalósítják, és „szerethető iskolát” működtetnek a cigány gyerekeknek, amelyben dolgozni is jobb. Ezt
sikerülhet elérni, az itt tanulók jól érzik magukat, humán közegben töltik fél napjukat
sok évig, de a kompetenciaeredmények olyan alacsony szinten rekednek meg, hogy a
középfokon már nem képesek helyt állni.
„Tavaly is a szint alatt voltunk, és intézkedési tervet kellett készíteni. […] Az intézkedési
tervet megcsináltuk, betartjuk, külön foglalkozunk az olyan gyerekekkel, külön fejlesztő
van, korrepetálások vannak. Nem tudom, hogy még ezenkívül mi az, amit még lehetne.
[…] Teljesen tanácstalan vagyok.” (igazgató)

Nemcsak az igazgató tanácstalan, hanem a szakma és az oktatáspolitika is. Jól látszik már, hogy a felgyorsult etnikai színezetű szegregációs folyamat néhány év alatt
egy új helyzethez vezet. Hamarosan még százával lesznek gettósodott iskolák, amelyekben a korábban megszokott fogalmainkkal összevethető tanítás már alig folyik,
és a jelenlegi erőforrásokkal és technológiával az ide járó diákok nagy többségét kép177
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telenek lesznek olyan szintre fejleszteni, hogy az onnan kikerülők a középfokot sikeresen elvégezzék. Az oktatási rendszer szinte kettéválik. Demográfiai és rendszerműködési okokból egyre szélesedik az a réteg, amely végzettség nélküli (korai) iskolaelhagyó lesz, és hosszú évtizedekre a társadalom eltartottja, ha nyomorszinten is. Ez
hosszabb távon egyaránt csökkenti a munkaerő-állomány versenyképességét, a többségi társadalom életszínvonalát, életminőségét. Az még nem látszik, ebből a helyzetből hogyan lehet majd kitörni. Az azonban biztos, hogy a kitörést megalapozó szemlélet origójában minden, Magyarországon felcseperedő kisgyerekre mint erőforrásra
tekintő felfogás lesz, hiszen a nekik biztosított beruházás hozadéka mind az ő, mind a
tágabb közösség előnyére válik.
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Török Balázs
AZ ISKOLA OKTATÁSI ÉS
TÁRSADALMI POZÍCIÓJA VÁLTOZÁSÁT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Bevezetés
Az általános iskolák mint intézmények folyamatos változásban vannak. A településeket érintő gazdasági és társadalmi folyamatok, az országos közpolitikák, a demográfiai tendenciák vagy a tanulói összetétel alakulása mind olyan tényezők, melyek hatással vannak az intézmények működésére. Tanulmányunk célja a kutatásban készült
intézményi esettanulmányok alapján azon tényezők azonosítása, melyek befolyást
gyakorolnak az általános iskolák lokális – helyi oktatási rendszeren belüli – pozíciójára, illetve a helyi társadalomban betöltött szerepére. Az iskolák pozícióváltozását
meghatározó tényezők taxatív áttekintése alapját képezheti egy későbbi helyzetleíró és
trendelemző kutatásnak, azonban jelen formájában nem alkalmas széles körű vizsgálatok megalapozására. Tanulmányunk adathátterét ugyanis az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai által hat alapfokú oktatási intézményben és azok szervezeti környezetében végzett esettanulmányok biztosították. Az adatfelvétel jellemzően
szociálisan kedvezőtlen térségekben zajlott, ahol az iskolákat magas hátrányos (HH)
és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulóarány jellemezte. A gyűjtött információk önmagukban nem megfelelőek arra, hogy differenciált modellt alkossunk az
ország eltérő vidékein és különböző feltételek között működő általános iskolák oktatási és társadalmi presztízsének leírására. Tanulmányunk célkitűzése tehát olyan
taxonomikus áttekintés készítése, amely segíthet lehatárolni és modellbe szervezni
azokat a tényezőket (változókat), melyek az egyedi oktatási intézmények oktatási és
társadalmi pozíciójának változását előidézik. Egy hatásmodell-alapú kutatási metodika reményeink szerint orientálhatja az iskolafejlesztés hatékonyságalapú gyakorlatát,
és segítheti, hogy irányítási szinten felismerhetőek legyenek a lehetséges beavatkozási,
fejlesztési lehetőségek és akadályok. Elemzésünk egyik tapasztalata ugyanis éppen az
volt, hogy a közpolitikák jóval korlátozottabb beavatkozási lehetőséggel rendelkeznek
a rendszerfolyamatok és a társadalmi környezet alakításában, mint amit a közpoliti179
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kai dokumentumok általános célválasztásaikban előfeltételeznek (Carnoy, 2009). Úgy
gondoljuk, az intézményeket érintő oktatási és társadalmi reálfolyamatok tanulmányozása egyfelől hozzájárul a közpolitikák célértékeinek reálisabb meghatározásához, másfelől áttekinthetővé teszi a beavatkozások alternatíváit. A vizsgált hat intézmény történetének és folyamatainak részletes feltárása azt is világossá tette, hogy az
iskolák oktatási és társadalmi pozícióját befolyásoló tényezők sajátos kombinációkban
jelennek meg az egyes konkrét esetekben, ahol a folyamatok egymást erősítik/gyengítik, a láncba szerveződő vagy éppen egyidejűleg érvényre jutó hatások kioltódnak/
kumulálódnak (Kotsis–Nagy, 2009).
A tanulmány kvalitatív adatfelvételre épül, melynek előnye, hogy árnyaltabban képes bemutatni az általános iskolák társadalmi pozíciójának és mozgásterének alakulását, így mélyebben válik érthetőbbé a hazai oktatási rendszer oly sokszor hivatkozott
differenciáló jellege: „Az iskolák közötti eltérések okai elsősorban a szülői háttérben
keresendők: az eltérő hátterű diákok más-más iskolai pályákon mozognak, miközben
az iskola nem hogy nem képes az esélyeket kiegyenlíteni, hanem gyakran, saját helyzetét mentendő, önmaga is szelekciós tevékenységekbe kezd. A családi háttér hatása
oly mértékben erős, hogy minden más tényezőt, mondhatni, zárójelbe tesz.” (Papp,
2011, 257.)
Az iskola oktatási és társadalmi pozíciójának változását befolyásoló tényezők taxonomikus áttekintését célzó munka elméleti alapvetéseket kíván. Vizsgálódásunk középpontjába az iskolát mint intézményt helyezzük, koncentrálva azokra a cselekvőkre,
akik fenntartják és alakítják a szervezetet (Archer, 2013). A szociológiai értelemben
aktoroknak nevezhetők csoportjába tartoznak az intézményvezető, a pedagógusok, a
szülők, a tanulók, az oktatásigazgatás és a fenntartó. Tevékenységük programok mentén fut, melyek elemzésünkben a tanulók (kognitív) viselkedésváltozásának és szociális teljesítőképességének alakítását célozzák (Brunczel, 2009). A programok körébe
tartoznak a különféle szintű tantervek, a felzárkóztatást (például logopédiai ellátást)
vagy a tehetséggondozást célzó extra tevékenységek, de fogalmi rendszerünkben a
programok körébe tartoznak a szülők által gondozott élettervek is, melyek a tanulók iskoláztatására vagy éppen az iskolák közötti mozgatására vonatkoznak (Halász,
1991). Talán szokatlannak tűnhet, de elemzésünkben a tanulókat is önálló pszichikai
rendszerként fogjuk fel, akik önmagukra vonatkozó, életalakító szándékaik – tehát
programjaik – kidolgozottsága alapján kapcsolódásra képesek az oktatáshoz. (A lemorzsolódó tanuló jelensége ebből eredően egyidejűleg értelmezendő az iskola programjai és a tanuló életprogramja alapján.)
Az oktatási intézményt létrehozó és alakító aktorokon túlmenően, helyzetleíró
vizsgálatunkban olyan strukturális tényezőket is azonosítottunk, melyek az intézményleírás módszertanában a környezet fogalmában vonhatók össze (Balogh, 2008,
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9.; Brunczel, 2009, 113.). A településszerkezetből eredő hatások, a demográfiai folyamatok, a lakosságáramlás a tanítás intézményi szintről kontrollálhatatlan környezeti
feltételeit képezik. Az oktatásigazgatás működési módjának megváltozása vagy a helyi
iskolaszerkezet fenntartói strukturáltságának átalakulása ugyancsak az intézményen
kívüli folyamatok körébe tartozik. (A fenntartót tehát aktornak tekintjük, de a fenntartók aktivitásával létrehozott társadalmi teret már inkább struktúraként írjuk le.)

Centrum-periféria viszonyrendszer
Az iskolák oktatási és társadalmi pozíciója változására jelentős befolyással vannak
a térszerkezeti feltételek. A centrumban, a fél periférián vagy a periférián működő
intézmények lényegesen eltérő társadalmi közegben működnek. Az intézmény működési feltételeit döntően a településrész lakossági összetétele határozza meg, melynek
változására csekély és csak lassan érvényesülő hatással lehetnek a társadalompolitikai
(szociális, munkaügyi, fejlesztéspolitikai) beavatkozások. Az intézmények infrastruktúrájának gyors fejlesztése bár érzékelhetően javíthatja az iskolahasználók közérzetét,
az iskola klímáját, azonban csak közvetett hatása lehet a társadalmi rétegzettségből,
a kulturális hagyományokból vagy az egyéni viselkedésből, motivációból eredő meghatározottságokra.
A centrum-periféria térszerkezet erős összefüggést mutat a lakosság iskolázottsági
összetételével, így közvetetten az iskolák tanulói eredményesség szerinti megoszlásával: a centrumokban és azok közelében általában magasabb minőségű oktatás érhető
el, mint a perifériákhoz közelebb eső területeken. Az iskolaszerkezet azonban nem
minden tekintetben követi a településszerkezet centrum-periféria struktúráit. A tanulók eloszlását kistérségi – kistelepülési – viszonyok között megfigyelve találhatunk
magasabb és alacsonyabb minőségű oktatást nyújtó intézményeket, ami lokális differenciálódási folyamatokra vezethető vissza.
A centrum-periféria viszonyrendszer a tanulóáramlás folyamataiban is megmutatkozik. Több intézmény történetében is világosan kirajzolódó jelenség volt a jó hírű
centrumiskolák elszívó ereje. Az iskolázást fontosnak tartó szülők igyekeznek gyermekeiket ezekbe az intézményekbe íratni, illetve negyedik vagy hatodik évfolyam
után, a tanulmányaikban eredményesebb tanulók a jobb minőségű – általában a lokális centrumokban található – iskolák irányában igyekeznek elmozdulni. A nyolc
és hat évfolyamos gimnáziumok fogadják a jobban teljesítő tanulókat a környék általános iskoláiból, ami eltérő oktatási feltételeket eredményez a centrum és a periféria
intézményeiben.
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Sajátos oktatási intézményi feltételek alakulhatnak ki, ha valamely – jellemzően periférián működő – intézményben roma többség alakul ki, vagy ha a demográfiai és tanulóáramlási folyamatok hatására az iskola egésze a romák oktatását szolgálja. Noha
találtunk ilyen feltételek mellett is sikeresen működő intézményt, jellemző, hogy az
ilyen iskolák standard oktatási eredményessége lényeges mértékben eltér az átlagostól, ami a középfokú oktatás megszervezésének későbbi lehetőségire is kihathat.
„Nálunk már az is eredménynek számít, amikor eljuttatjuk ezeket a gyerekeket oda, ahol
egy ún. átlagos gyerek szokott lenni. Akinek átlagos műveltségű, átlagos hozzáállású szülei vannak, foglalkoznak a gyerekkel. Neki teljesen más a nulla, ahonnan indul, mint a
mi gyerekeinknek. Nekünk az az első dolog, hogy egyáltalán valamiféle neveltségi szintet
kialakítsunk bennük.” (pedagógus)
„Megtanulnak írni-olvasni. Van középsúlyos gyerek is. […] Azért, mert ő szín kettes,
attól még nagyon jó szakmunkás lehet.” (igazgató)

Az intézmények oktatási és társadalmi pozícióját befolyásoló környezeti
hatások
Az intézmények működésének időbeli átalakulását előidéző környezeti változók körébe olyan tényezők sorolhatók, mint a lakókörnyezet jellegzetességeit leíró adatok
(térszerkezet), a demográfiai, népmozgalmi jellemzők, az épített környezet formálása,
a közlekedési viszonylatok stb. A környezeti hatások közös jellemzője, hogy külső eredetűek, ha az intézményt tekintjük vonatkoztatási pontnak. A külső hatásoknak többnyire megtalálhatóak az intézményen belül megfigyelhető komplementer folyamatai,
melyekre majd az intézményi belső folyamatoknál utalunk. Például a tanuló-összetétel változásának hatása – függetlenül annak eredetétől – általában megmutatkozik a
pedagógiai módszerek alakulásában is. A tanárok a maguk módján értelmezik munkájuk eredményességét, és ennek megfelelően változtatják tanítási gyakorlatukat.
Az intézményen kívüli (extrinsic) hatások néhány jellegzetessége legegyszerűbben
a helyi kultúra fogalmában ragadható meg (Pusztai, 2012, 497.). Területileg eltérő a típusos módja annak, ahogyan a lakosság a társadalmi rétegzettséget, kulturális, vallási
és etnikai differenciáltságot figyelembe veszi, és felhasználja a társadalmi élet megkonstruálásában. A vizsgált térségek egyikében, ahol az intézményi esettanulmányok
is erős szegregálódási folyamatokat mutattak, a tankerületi kitekintéssel rendelkező
vezető világosan utalt a folyamatokat befolyásoló helyi kulturális habitusra:
„Minél nagyobb arányban találkoznak az emberek a hátrányos helyzetű tömeggel, annál
inkább szegregálódni akarnak. A cigányság ugyanúgy, mint a nem cigányok. Emiatt éles
határok vannak. Nem tudom, hogy kellene hozzákezdeni, hogy ezeken változtassunk.”
(tankerületi vezető)
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A szóban forgó térségben az intézményszerkezetet érintő fenntartói szándékok hátterében is felismerhetők voltak kulturális attitűdök. Az intézményfenntartásban rejlő
lehetőségek sokféle cél mentén aktualizálódhatnak, és a vizsgált tankerületben egyelőre inkább az elkülönülés kulturális hagyományai jutottak érvényre a fenntartóváltások során, semmint az integráció társadalompolitikai elvei. További kutatás tárgya
lehet, hogy az adott tankerületben mely feltételek és folyamatok tartósítják az oktatási
erőforrásokért vívott versenyt, amelynek az intézmények elkülönülése csupán strukturális megnyilvánulása.

Az intézmény oktatáspolitikai környezete
A vizsgált intézmények oktatási és társadalmi pozíciójának változásában szerepet
kaptak az oktatáspolitikai kezdeményezések révén elérhetővé vált célprogramok
(Webb–Gulson, 2014, 3–4.). Azoknál az intézményeknél, melyek valamely átfogó (az
egész intézményt érintő) közpolitikai kezdeményezés vagy szakmai program mentén összpontosították az erőforrásaikat, akár trendfordító hatások is megfigyelhetők
(Komplex instrukciós program – KIP, Integrált pedagógiai rendszer – IPR, Útravaló
program, Arany János programok.)
„És milyen hatása volt [például az IPR-nek]?
–A legnagyobb hatása az, hogy imádnak iskolába járni, nincs lógás.” (igazgató)
„Az […] iskolát, amikor átvette a KLIK, 48 gyerek járt 1–8. évfolyamra, összevont osztályokkal működtek, 9 fős tantestülettel. Nagyon nagy eredménynek élik meg, hogy már
74 főnél járnak. Másfélszeresére nőtt a tanulói létszám. Ők a KIP-be kapaszkodtak. Ezt
a technikát alkalmazzák. Büszkék a sok táblajátékos versenyeken elért eredményekre.”
(tankerületi vezető)

Saját célkitűzéseik alapján az egy-egy tanulót érintő támogató programok is javították az iskola pozícióját, mert bővítették az intézményen keresztül közvetített szolgáltatásokat, valamint javították az iskola integrációs hatékonyságát. Ha a programok
hatását egyénekre vonatkoztatva vizsgáljuk, még kedvezőbb képet alakíthatunk ki
azok eredményességéről, hiszen nélkülük tehetséges gyerekek maradnának előrelépési lehetőség nélkül.
„Hatodikban egy legényke, annak is nagyon nehéz a sorsa, az esze nagyon jó, most őt próbáljuk istápolni. Jó lenne, ha ő is bekerülne [az Arany János Programba], mert a családja
nagyon zűrös szegénynek. A mamát húzza haza az úton, mert ittas a mama […] borzalmas tragédia. És így zajlik évek óta.” (igazgató)
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A vizsgált időszakban az oktatáspolitikák által koordinált forrásallokáció elsősorban kompenzatórikus célok mentén tett elérhetővé forrásokat, azonban az utóbbi
években megfigyelhető, hogy a hátránykompenzáció mellett a tehetséggondozás is
fókuszba kerül, így a korábbiaknál több forrás lesz felhasználható a tehetségfejlesztés céljai mentén. Az iskolák oktatási és társadalmi pozíciójának változtatására tehát
újabb szakmai kihívások révén nyílnak lehetőségek.

Fenntartói környezet
K lebelsberg I ntézményfenntartó K özpont (KLIK)
Az iskolák működése szempontjából meghatározó szerepet játszik a szakmai, valamint a hatósági irányítási környezet (Brunczel, 2010, 110–111.). Az elmúlt években
sokféle elemzés mutatott rá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) létrejöttével és feladatellátásával kapcsolatos anomáliákra. (Interjúinkban az észrevételeket megfogalmazó igazgatók a beszerzések és javítások elhúzódására, valamint a
fogyó- és műszaki eszközök hiányára utaltak leggyakrabban.) Az interjúk tapasztalata alapján az infrastrukturális feltételek a korábbi – többnyire önkormányzati – feladatellátáshoz képest egyelőre kedvezőtlenebbé váltak. A kezdeti nehézségek rendkívüli jellegét az KLIK-vezetők is megerősítették.
Az intézmény és a tankerület közötti együttműködés többnyire azokon a helyeken
volt sikeres, ahol korábban is létezett az irányítók és irányítottak közötti kölcsönös
lojalitás hagyománya, illetve ahol a szervezeti kapcsolatok a munkatársi kollegialitásnak megfelelően az átszervezések után is megmaradtak vagy erősödtek. Volt példa
ugyanis arra, hogy a helyi KLIK-vezető szervezőkészsége következtében az iskolák
informáltabbá váltak egymás helyzetére és munkájára vonatkozóan, ami növelte a
szakmai szolidaritást.
„A KLIK-ben […], a szerencsémnek mondható, hogy hamar megtaláltuk a referensekkel a
kapcsolatot, a jó hangot. Ez gyorsan megy. Én nem szeretem azt, ha csak morgunk a problémákon. Mondjuk, hogyha jön egy hirtelen e-mail, hogy azonnal kell […], jó gyerekek
megcsináljuk. És akkor ez nekik is jó.” (igazgató)

A szóban forgó tankerület figyelemre méltó áttekintéssel rendelkezik a tankerületi
intézményrendszerre vonatkozóan. Irányítási és tervezési kapacitásai azonban egyelőre nem érték el azt a volument, ami lehetővé tenné a tankerületi intézményrendszer alakítását a megfogalmazott stratégiai célok irányában. Még ha beláthatóak is
a képzési szerkezet anomáliái – ahogyan például az egyik térségben a hat, nyolc és
négy évfolyamos gimnáziumi képzés lakossági „túlfogyasztása” felismerhető volt –,
a tervszerű beavatkozásokra egyelőre nincsen mód. Az intézményszerkezet alakítása
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és a kapacitásgazdálkodás feltehetően olyan akadályokba is ütközik majd a jövőben,
melyek a KLIK-en kívüli fenntartók aktivitásából és növekvő számából adódnak.
Az egyházi fenntartású intézményi kör bővülése egyes tankerületekben több vonatkozásban is érvényre jutó differenciálódási folyamatokat indított el, és befolyásolta a
tanulóáramlási trendeket.
Ö nkormányzat
A vizsgált településeken a helyi önkormányzatok épületfenntartó funkcióikon keresztül továbbra is kapcsolatban álltak korábbi oktatási intézményeikkel. Az interjúkban
eltérő tapasztalatok fogalmazódtak meg arra vonatkozóan, hogy a helyi önkormányzat milyen felelősséggel és milyen minőségben látja el feladatait. Ahol az intézményvezetést és az önkormányzatot személyes ismeretségek is összekapcsolták, ott általában az iskola helyzete kedvezőbben alakult, ha önkormányzati támogatásra szorult.
„A polgármester úr rendkívül sajátjának érzi most is az épületet. Hát az épület az övé is,
tehát rengeteget segít, rengeteget tud, amikor akár apró pénzünk nem volt karbantartási
dolgokra, kisegített előre a munkálatokkal, a tornaterem felújítással […]” (intézményvezető)

E gyházi intézményfenntartók
Az oktatási rendszerek eltérő módon működnek abban a tekintetben, hogy a fenntartói differenciák alapján milyen részfunkciókat bontanak ki. Magyarországon az
alapítványi és egyházi intézmények – mint alternatív iskolafenntartók – jellemzően
olyan oktatási szolgáltatásokat kínálnak, melyek a nevelési módszerek, programok
és értékrend tekintetében eltérnek a szokványosnak mondható többségi állami oktatástól. A vizsgált tankerületekben is működtek egyházi intézményfenntartók által
finanszírozott iskolák, egyes helyeken ezek száma gyarapodott a megelőző évekhez
képest. A kutatás során nem készíthettünk elegendő interjút ahhoz, hogy az egyházi és alapítványi intézmények lokális iskolarendszerbeli szerepét feltárhassuk, annak
azonban mutatkoztak jelei, hogy a tankerületekben a fenntartói struktúrák fokozatos megváltozása figyelhető meg, ami tankerületenként eltérő módon befolyásolja az
intézmények körében kialakult együttműködési formákat. Feltételezésünk szerint
hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy az egyházi és az állami fenntartásban működő intézmények, illetve az intézményfenntartókat képviselő szervezetek számára az
egyeztetésekben rejlő kölcsönös előnyök felismerhetővé váljanak. Az egyik KLIK-vezetővel folytatott interjú során mintaértékű gyakorlatról is hallhattunk: korábbi munkahelyén – egy nagyvárosban – az eltérő érdekekkel jellemezhető fenntartók képesek
voltak olyan konszenzuson alapuló koncepciót és települési jövőképet kimunkálni,
ami összehangolhatóvá tette az intézményi kapacitások elosztását, követve a korábbról örökölt stratégiai terveket.
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Ahol intézményátvételre – egyházi fenntartó belépésére – került sor, ott az interjúalanyok utalásaiból az volt kihallható, hogy a lakosság általában pozitív várakozással
tekint az intézmény egyházi fenntartásba kerülésére, így a váltással járó átmenet nem
okozott érzékelhető feszültséget az érintett iskolahasználók körében. Várakozásaikat
egyes esetekben visszaigazolta, hogy az egyik tankerületben a közelmúltban átvett
intézmények jelentős része felújításra került. Az igazgatók egyes utalásaiból pedig az
derült ki, hogy az egyházi fenntartó közvetlenebb kapcsolatban áll az intézményeivel,
mint az állami, így rugalmasabb a döntéshozatal, gyorsabb a reagálás a problémákra.

Intézményi környezet
Az oktatási rendszerek többségében szakpolitikai elvek mentén kerül kialakításra az
intézményszerkezet. A 2011 előtti időszakban Magyarországon megfigyelhető volt,
hogy az oktatáspolitika a kistelepülési iskolák fenntartóit finanszírozási eszközökkel
a közös fenntartású intézmények kialakítása irányába terelte (Balázs–Kocsis–Vágó,
2011). A nemzetközi kitekintések alapján az látható, hogy vannak olyan oktatáspolitikai koncepciók, melyek a kistelepülési iskoláztatásban a nagy iskolaközpontokra
épülő megoldásokat preferálják, vannak olyanok, melyek intézmény-összevonásokkal
közepes méretű iskolák kialakítása irányában hatnak, és vannak olyanok is, melyek a
lakossághoz legközelebbi ponton elérhető helyi kis intézmények fenntartását tartják
célszerűnek. (Megjegyzendő, hogy az iskola lokális társadalmi pozíciója csak közvetetten függ attól, hogy az adott oktatási rendszerben milyen koncepció mentén kezelik
a kis létszámmal működő, jellemzően kistelepülési iskolákat. Egy iskola lokális társadalmi pozíciója lehet kedvező – a helyi közösségekbe, érdekekbe mélyen beágyazott
–, és lehet kedvezőtlen, csekély mértékben kapcsolódva a helyi társadalom életébe és
érdekvilágába, függetlenül a szervezeti struktúrától.)
Az intézményvezetői interjúkból jól láthatóvá váltak azok a szakmai viták, melyek
a lokális iskolaközpontok kialakításának elgondolását kísérik. Az elhangzott érvek
többsége amellett szólt, hogy az alsó tagozatos oktatást a gyerekek lakóhelyének közelében célszerű megszervezni, míg a felső tagozatos oktatás esetében a jól felszerelt lokális központok kialakítása tűnik ésszerűnek és rentábilisnak. A várakozások szerint
az iskolaközpontokban a szakos ellátottság, a gyerekszám, a rendszeresen fejlesztett
infrastruktúra (laborok stb.) és az integrációs lehetőségek szélesebb körben lennének
elérhetőek.
A vizsgálat idején azt tapasztaltuk, hogy az iskolaszerkezet központi alakításának
némileg megváltozott a feltételrendszere. Egyfelől igaz, hogy az állami intézmények
irányításában a KLIK szervezeti rendszere erős központosítást tett lehetővé, és ez által megalapozta a kapacitásgazdálkodás országos tervezésének lehetőségét. Másfelől
azonban az is megfigyelhető, hogy a KLIK kialakításával egyidejűleg nőtt a szerepe a
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magas autonómiával rendelkező nem állami iskolafenntartóknak. A fenntartói struktúra változása következtében az intézményközi tér átalakul, így újfajta intézményi
környezetben kereshetik helyüket az iskolák. A folyamatok tervszerű alakításának a
feltételrendszere vélhetőleg akkor alakul ki, amikor az oktatásszervezést eltérő módon értelmező, különféle intézményfenntartók egyeztetési eljárásokban összehangolják cselekvési stratégiáikat.
I ntézményközi

k apcsolatok

Az interjúk szerint az intézmények megfelelő pontossággal érzékelték pozíciójukat
a lokális oktatási térben. Külső szemlélőnek ugyanakkor meglepőnek tűnt, ha az
intézményüket érő kedvezőtlen szegregálódási folyamatokat felismerő intézményvezetők egy része nem tekintette indokoltnak és kívánatosnak a változtatást, az esetleges trendfordítást. Az iskolák közötti tanulóáramlási folyamatok és szelekció eredményeként kialakult versenyhelyzet tehát nem mindenütt idézi elő az intézmények
aktivizálódását, rivalizálását. Egyes iskolák lényegében alkalmazkodnak a kialakulóban lévő kedvezőtlen helyzetükhöz, még akkor is, ha előre látható a pedagógiai
munka nehezülése, a tanulói létszámadatok jövőbeli pedagóguselbocsátásra utalnak,
vagy tagozatbeszüntetés, intézmény-összevonás elővételezhető. Feltételezzük, hogy a
passzívnak tűnő intézményvezetők olyan háttértudással rendelkeznek, ami alapján
reálisan felmérhették mozgásterüket, felbecsülhették egy esetleges változtatás szükséges előfeltételeit, költségeit. Lehetséges azonban az is, hogy a passzivitásnak egyéb
okai vannak.
Az intézményközi viszonyok vizsgálata a támogató kapcsolatok hiányára is felhívta a figyelmet. Bár az intézményvezetők spontán társulási készsége megfelelő ahhoz, hogy szakmailag támogassák egymást – ezt bizonyos fejlesztési programok ki is
kényszerítették –, azonban a közös megoldások keresése vagy alkuk kötése nem tűnt
jellemző gyakorlatnak. Az alacsony gyerekszám és a tanulóáramlás következtében
az intézmények viszonyát leginkább valamiféle kvázi verseny jellemzi, melyben sok
intézmény számára erősen korlátozottak az aktivitás lehetőségei.
K apcsolatok

más ok tatási szintek irányába

Az általános iskolák az óvoda irányából fogadó intézmények, míg a nyolc, hat és négy
évfolyamos középiskolák és a szakiskolák irányában kibocsátó intézmények. Az általános iskolák oktatási és társadalmi pozícióját befolyásolja, milyen kapcsolatot alakítanak ki azokkal az intézményekkel, melyekkel a tanulóáramlás következtében kapcsolatban állnak. Például egy óvoda és egy térben ahhoz közel eső általános iskola
erős kapcsolódása szerepet játszhat az iskola működéséhez optimális tanulószám biztosításában.
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„Szép óvoda van. Alatta az iskola. Az alsó nagyon jó, mondják a jól informált szülők, de
mégis az iskolaválasztásnál elég kemény kampányt kellett folytatni a szülők között […],
hogy a gyereknek az sokkal fontosabb, hogy ehhez a közösséghez továbbra is biztonsággal kötődjön. Ebbe az iskolába jártak egy héten egyszer tornázni, ismerik az épületet. Ha
ez az ovis csoport átmegy az iskolába, mennyi energia megspórolódik. Már közösségként funkcionálnak. Nem kell a gyerekeket utaztatni. Fél órával többet alhat a gyerek.
Van nagy udvar, madáretetővel. Egy biztos kötődés, szeressen iskolába járni. […] Sikerült
meggyőzni a szülőket, 23 gyerek jött át az óvodából. Talán 3-4-et vittek el.” (tankerületi
vezető)

I nfrastruk turális feltételek
A vizsgált tankerület általános iskolái infrastrukturális állapotukat tekintve eltérő
színvonalon állnak. Sajátos helyzetet teremtett az előző években érvényre jutott uniós
forrásokat allokáló fejlesztéspolitika, mely lehetővé tette a kisebb települések iskoláinak korszerűsítését, épületfejlesztését, miközben a nagyvárosi intézmények továbbra
is fenntartói forrásokra utaltak maradtak. (Az egyik térségben a nagyváros peremkerületeiben működő iskolák jártak a legrosszabbul. Hozzájuk viszonyítva a belvárosi,
illetve az agglomeráció kisebb településein működő iskolák kedvezőbb helyzetben
voltak.) Az intézmények oktatási és társadalmi pozíciója tehát jelen esetben kiegyenlítetlen. Megjegyzendő, hogy az informatikai infrastruktúra fejlesztése tekintetében
némileg más a helyzet, mert az eszközök allokálása egyenletesebb elosztási elvek alapján valósult meg.

Az intézmény helyi társadalmi környezete
D emográfiai

folyamatok

Az intézmények működési lehetőségét elsődlegesen határozzák meg a helyi demográfiai folyamatok. Az interjúk alapján jellemző problematikának bizonyult a gyerekszám trendszerű csökkenése, ami intézményi kapacitások újraosztását, szűkítését eredményezi. Emellett jelentősége volt a lakossági vándorlásnak, a beköltözésből,
elköltözésből adódó létszámváltozásnak. A demográfiai folyamatok körébe tartozik a
lakosság összetételének változása is. A vizsgált térségben a roma tanulók arányának
növekedése volt megfigyelhető, megegyezően az országos trendekkel. Helyi sajátosságnak tekinthető azonban, hogy az integráció lehetőségei is szűkültek a térségben.
Nem egyszerűen az iskolák tanuló-összetétel szerinti differenciálódása miatt, hanem
annak következtében, hogy egyre több intézményben haladta meg a roma tanulók
aránya azt a kritikus küszöböt, amely felett már nem beszélhetünk eredményes integrációról – sőt, a kortárs csoportokban megvalósuló szocializációt figyelembe véve –
a nem roma tanulók beilleszkedésének kérdéséről kell beszélnünk.
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„Nagyon kényes terület az integráció. V. településen meg lehetett csinálni, mert egy 120
fős iskolát osztottunk szét 10-nél több általános iskola között. 10 gyereknél több nem jutott egy iskolába. Egy nagy iskola ennyit elbír. De már nem tudom hova utaztatni ahhoz,
hogy megfelelő arányt hozzak létre. Nincs ahová.” […] Tudjuk, hogy heterogén csoport
kell ahhoz, hogy jól tudjon működni a modell.” (tankerületi vezető)

A

szülői érdekek hatásai

Valamennyi intézmény esetében megfigyelhető volt a helyi lakosság szülőcsoportjainak intézményre gyakorolt hatása. A szülők az iskolaválasztáson keresztül közvetlenül képesek hatni az intézmények belső működési feltételeire, és ezen túlmenően a
lokális intézményszerkezet változására (Halász, 2010). Az iskolaválasztás az általunk
értelmezett formában nem csupán a gyerek beíratása idején gyakorol hatást az iskolára, hanem a tanuló egész általános iskolai életszakaszában. A gyerek intézményben tartása/áthelyezése folyamatosan fennálló lehetőség a szülők számára, aminek
jelentősége különösen a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba felvételizés idején
mutatkozik meg. A tanulóáramlás az intézmény működési feltételeit leginkább meghatározó tényezők közé tartozik, hiszen a tanuló-összetétel átalakításán keresztül a
szülők széles spektrumban gyakorolnak hatást az intézmény működésére. A szülői
környezet megváltozásán túlmenően, a tanuló-összetétel változása közvetetten érinti
a pedagógiai programok és a pedagógiai eszközrendszer alakulását, a képesség szerinti tanulásszervezés lehetőségeinek intézményi kihasználását, így az iskola oktatási
pozíciójának egészére hatással lehet. Megfigyelhető volt például, hogy a képesség szerinti tanulásszervezés opcióját az intézmények nem egy esetben a szülői igényekre
reagálva alakították ki. A csoportbontások vagy az osztályok képességszint szerinti
megszervezésének hátterében nemcsak a hatékonyságot célzó pedagógiai racionalitás
játszott szerepet, hanem az attól való félelem is, hogy a szülők elviszik gyereküket
az iskolából, ha a tanulócsoport összetételét nem optimalizálják a szülői jelzéseknek
megfelelően.
Az intézmények társadalmi pozíciójának változásában szerepet játszott a helyi lakosság érdeke is. Az egyik agglomerációs településen néhány szülő körében világosan
érzékelhető volt olyan lokálpatrióta magatartás, ami az intézmény meglétének és fejlesztésének fontosságát kiindulópontnak tekintette. A feltárt esetben az iskola mellett
elkötelezett két szülő nem csupán saját gyermekét íratta az intézménybe annak ellenére, hogy az osztályban csupán az ő gyerekük volt nem roma, hanem még az óvodában is igyekeztek meggyőzni a szülőtársaikat arról, hogy a helyi intézménybe írassák
gyereküket. Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy az iskola megtartása és támogatása
mellett akár lokális társadalmi mozgalom is szervezhető, amely erősíti azokat a racionalitásokat, melyek a gyerekek helyi, közeli iskoláztatását eredményezhetik.
A szülői érdekek hatása kapcsán említést kell tenni a szülői érdektelenség jelenségéről is. Egyes intézmények esetében az eredményességet befolyásoló tényező volt
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a szülők többségének passzivitása. A vizsgált iskolák általában korlátozott sikereket
értek el a szülők bevonása tekintetében, illetve csekély hatást gyakorolhattak a szülők nevelési stílusára. Rendszerszinten megragadható következményei mutatkoztak
annak, hogy vidéken, a szakszolgálati képességvizsgáló centrumoktól távolabb, jóval
kisebb arányban voltak felderített, azonosított és ellátásba vont SNI-s és BTMN-es
gyerekek, mint a városokban.
Társadalmi

felelősségvállalás erősítése

Az iskola mint közérdeket szolgáló intézmény a helyi társadalom támogatását élvezi. Megfigyelhető, hogy az aktív, jó szervezőkészséggel és meggyőzőerővel rendelkező intézményvezetők képesek mozgósítani a helyi társadalom erőforrásait az iskola
konkrét célkitűzései mentén. Ennek egyik leggyakrabban megfigyelhető jele, hogy
az iskolák egy része alapítványi forrásokon, szülőktől eredő támogatásokon keresztül
bizonyos mértékű anyagi erőforrásokra tehet szert. Bár a források mennyisége intézményenként és időszakonként nagyon változónak mutatkozott az interjúk alapján,
a gyűjtés társadalmi elfogadottsága jelzi, hogy az intézményeknek van lehetőségük
a helyi anyagi és emberi erőforrások mozgósítására. A társadalmi felelősségvállalás alapján az egyházakkal, civilszervezetekkel, vállalkozókkal, cégekkel vagy akár
más iskolákkal is olyan partneri kapcsolatok épülhetnek, melyek az iskolatámogatás gyakorlatán keresztül kedvezően alakítják az intézmény társadalmi pozícióját.
A vizsgálatban gyűjtött információk szerint azonban az iskola szükségleteinek társadalmasítása kockázatokat is rejt magában, mégpedig eltérő mértékben aszerint, hogy
az intézménynek milyen a települési környezete.
„Klasszikus értelemben vett civil tevékenységben, mint például Németországban mindenki tagja valamilyen egyesületnek, jótékonykodik, attól nagyon messze vagyunk. […]
Amikor a tanoda pályázatokat meghirdetik, résen kell lennünk, hogy ki pályázhat, kivel
kösse össze az iskola az életét. […] megélhetésként szolgáló civilszervezetként feltüntetett
tevékenységek megtévesztőek tudnak lenni. A civil élet nem túl erős, de sokat változott.
Van minden iskolának alapítványa. Van, ahova a szülőket megpróbálják bevonni, programok, rendezvények. Ez is az iskola helyétől függ. Egy nagy lakótelepen nehezebb civilszervezetekkel együttműködni, mint egy falusias közegben, ahol van népdalkör, gombász
stb. kisközösség, akik a falunapon együtt lépnek fel. Ha az iskolának kell valami, abban
partnerek.” (tankerületi vezető)

Az intézmény belső folyamatai
Mint a korábbiakban említettük, az intézmények környezetében érvényre jutó változásoknak általában megfigyelhető valamilyen intézményen belüli következménye,
komplementer folyamata. (Az iskolák reagálása a környezeti hatásokra sok tekintetben egyedi jelenség, amely az intézmény érzékenységétől és belső struktúráinak kifor190
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máltságától függ.) Az alábbiakban a tanuló-összetétel változásából eredő olyan iskolai
folyamatokra utalunk, melyeket a vizsgált térségben a leginkább meghatározónak találtuk az intézmények társadalmi és oktatási pozíciója változásának szempontjából.

A tanuló-összetétel változása és következményei
A

nevelési - ok tatási feladat és az iskolai eredményesség újraértelmezése

Az iskolák tanuló-összetételének kedvezőtlen változása – mely sok esetben a HH/
HHH, valamint a roma tanulók arányának növekedésével jár együtt –, a pedagógiai
feladatok és módszerek újraértelmezését igényli (OH, é. n.). Az intézmény sikeressége
a programokat, tartalmakat és módszereket érintő megújulásban jelentős mértékben
befolyásolja az intézmény társadalmi és oktatási pozícióját. A roma tanulók fogadásában és nevelésében sikeresnek tekintett intézményeket jellemzően nem tanulmányi
eredményességük miatt értékeli a környezetük, hanem inkább azért, mert jó légkörű,
otthonos iskolák, ahova szívesen járnak a diákok, és a tanulásban is motiváltabbak,
mint másutt lennének.
„[…] szinte 100%-ban csak cigány gyerekeket oktat. De világít az iskola. Az igazgató, a
tantestület meg tudja valahogy azt a légkört teremteni, amiben a gyerekek jól érzik magukat, köszönnek, fegyelmezettek, nincs gond. […] az első pont biztos, hogy az intézményvezető. A belső kommunikáció. Hogy mennyire tudta a pedagógusokat szembesíteni ezzel a feladattal, hogy most ilyen körülmények között kell tanítani.” (tankerületi vezető)

A tanuló-összetétel hirtelen bekövetkező kedvezőtlen irányú változásából adódó
nehézségeket nem minden intézményben oldják meg sikerrel, ami hatással van az
iskola népszerűségére, társadalmi és oktatási pozíciójára.
„És van olyan iskola, ahol ugyanilyen gyerekközösséggel dolgoznak, és az intézményvezető képtelen erre. Szürke, siralmas, az iskola fele üres. Egész másképp van ugyanazokkal
a gyerekekkel.” (tankerületi vezető)

Ráadásul, ahol a roma többség kialakulása következtében a pedagógiai munka
céljai és módszerei megváltoztatása kevésbé sikeres, ott a tanárok túlterhelődhetnek, ami sietteti szakmai kiégésüket, esetleges pályaelhagyási szándékaikat erősíti.
Az értelmét, távlatait vesztett tanári munka elidegenedést eredményezhet, frusztrálóan hat, és inflálja az intézmény emberierőforrás-tőkéjét.
„[…] nagyon mély hangulatba került mind a két tanítónő. Már egy olyat érzékeltem, hogy
besokall az egyik, és azt fogja mondani, hogy főnök, ne haragudj, de […] lehet, hogy valahol, valamit keresek, vagy találok” (igazgató)
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„Nehéz elfogadni egy pedagógusnak, hogy idáig eljutottunk. Nem amiatt, hogy nem szeretem őket [a cigány tanulókat], egyáltalán.” (tanítónő)
„Tanítani sem jó. Negatívan érint. Oda az ember nem megy be olyan örömmel, mert nem
tud olyan eredményt, sikereket elérni.” (tanár)

Az iskola megfelelő belső szakmai adaptációs folyamatok hiányában, akár negatív
spirálba is kerülhet, ami több területen is megmutatkozik, így közvetetten siettetheti
a tanulók további elvándorlását, más intézménybe iratkozását.
A kérdés fontossága miatt megemlítjük, hogy a roma tanulói többség kialakulását
érintően pedagógus beszélgetőpartnereink a következő módszertani korrekciókat,
szakmai adaptációs célkitűzéseket tartották említésre méltónak:
• a tanulók hangulatának, érzelmi állapotának figyelembevétele, érzékenység a kapcsolati (otthoni és kortárscsoportbeli) történések változására;
• a testi szükségletek fokozottabb figyelembevétele (mozgásigény, alváshiány következményei, éhség keltette frusztráció stb.);
• a pozitív megerősítések rendszeresebb használata (kisebb, rövidebb idejű teljesítmények esetén is folyamatos és markáns pozitív tanári megerősítés, támogatás);
• a tananyag alakítása a tanuló befogadóképességének megfelelően (például többféle
tankönyv használata, tankönyvhasználat helyett rövid vázlatokkal dolgozni);
• a konfliktusok előfordulási gyakoriságának csökkentése érdekében konfliktuskezelő vagy megelőző technikák alkalmazása;
• a speciális igényű, a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő tanulók arányának és az egyéni tanári támogatást igénylők számának növekedése következtében
segítő szakemberek igénybe vétele (a kapacitáshiányok áthidalása tanácskéréssel
– gyógypedagógus, logopédus, pszichológus).
A tanárok eltérő szakmai mentalitással jellemezhetők a módszertani újítások átvétele tekintetében. A pedagógiai munka tartalmának és módszereinek megváltozásában az interjúalanyok szerint szerepet játszottak a problémákat érintő pedagógustovábbképzések, igaz ezeket eltérő mértékben tartották hasznosíthatónak az egyes
pedagógusok.
Az intézmények eltértek abban a tekintetben, hogy a roma többség kialakulása következtében oktatási szerepük és társadalmi pozíciójuk változását milyen módokon
értelmezik. Az esettanulmányokban találkoztunk olyan intézménnyel, amelyben a
számukra kedvezőtlen demográfiai és tanulóáramlási folyamatokat megváltoztathatatlan külső körülményeknek tekintették, így azokra kényszerű fokozatos adaptációval – és nem a helyzet kontrollálásának, megváltoztatásának szándékával – reagáltak.
Más intézmények azonban keresték annak a módját, hogy az iskolai, tanári eredményességet újraértelmezzék a megváltozott körülmények közepette.
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Megjegyzendő, hogy találtunk olyan települést is, ahol a szegregáció folyamata
nem jutott érvényre. Az egyik négyiskolás településen meglehetősen kiegyenlített volt
a roma tanulók aránya az egyes intézmények összevetésében. A háttérben nem állt az
egyenlősítést tudatos politikaként megfogalmazó közpolitika, a helyi kultúra igazságossági elvei azonban korlátozták a differenciálódási folyamatok érvényre jutását.

Képességszint szerinti differenciálás – csoportképzés
A képességszint szerinti csoportszervezés iskolán belüli gyakorlata az egyik legfontosabb strukturális jellemző abban a tekintetben, hogy az intézmény milyen módon
kapcsolódik társadalmi környezetéhez, milyen pozíciót szerez az iskolák között kialakuló versenyben.
Az oktatás normaorientált és kritériumorientált változata egyaránt a tanulói eredményesség megfigyelése alapján szervezhető. Mivel az oktatási intézmények szintjén
tapasztalati tény, hogy a tanulói eredményesség összefüggésben van a tanulói összetétellel, ezért az intézmények egy része törekszik azt számára kedvező irányba befolyásolni: keresi a lehetőségét a magasabb képességszinttel rendelkező diákok toborzására, a számukra kedvező tanítási feltételek megteremtésére. Különösen így van ez
azokon a helyeken, ahol erős szülői elvárások is hatnak a differenciálás irányába.
Az intézmények a képességszint szerinti differenciálás többféle módját is megvalósíthatják:
1. osztálytermi szinten csoportmunka,
2. osztályok csoportbontása,
3. osztályok képességszint szerinti szervezése,
4. különfoglalkozások felkínálása.
A képességszint szerinti csoport- vagy osztályszervezés megvalósulása egyszerre
több tényezőtől függ, de kialakításában fontos szerepet játszik az iskolavezetés és a pedagógusok szakmai kultúrája, valamint érzékenysége a különféle közpolitikai programok irányában (OFI, 2015). Ahol a pedagógiai kultúra fő szervezőelve annak figyelembevétele, hogy a tanuló az oktatási ráfordításokat milyen mértékben hasznosítja a
tanulmányi eredményesség mutatóin mérve, ott rendszerint a hatékonysági kritériumok kerülnek előtérbe, és jellemzően a kognitív képességek fejlesztését segítő differenciálást találunk. Ahol az iskolai eredményességet kiterjesztetten értelmezik, ezért
a nevelés, a szocializáció és a kompenzatórikus pedagógiai munka is középpontba
kerül, ott a tanulmányi eredményesség fokozásának célja általában kevésbé fókuszált,
és nem idézi elő a csoportbontás alapú differenciálást. Az interjúalanyok megszólalásából lehetséges volt következtetni arra, hogy munkájukban mennyire fókuszálnak a
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tanulók kognitív eredményességének fejlesztésére, és mennyiben értelmezik szélesebb
spektrumban feladataikat.
„Amikor úgy jön az iskolába egy gyerek, hogy nincs tisztában azzal, hogy a WC-t lehúzom, mert a családi háttér nem olyan, hogy ilyen körülmény van otthon. Eljutunk arra,
hogy megtanulja lehúzni a WC-t. Ez már óriási eredmény. Amikor a fejlesztőben tanítottam, hogy szalvétát teszünk, mert az nem jellemző. A kés-villa használata sem jellemző.
Az alapvető szokások. Ezek kis eredmények, de mégis értékelni kell, hogy a szociális részen eredmény.” (tanító)
„Vannak mutatók, a kompetenciamérés eredményei. Nem feltétlenül csak és kizárólag
az az iskola eredményes, amelyiknek jó a kompetenciamérési mutatója. Más a tanulói
összetétel, mást lehet velük produkálni. Az az iskola eredményes, ahova szeretnek a gyerekek járni, jól érzik magukat. Szeretnek ott tanítani a pedagógusok, szívesen mennek be
egy osztályba. Nem úgy érzik, hogy már megint tanítani kell, be kell menni.” (igazgató)

Az intézmények oktatási és társadalmi pozíciója a differenciálás eszközeivel és a
nélkül is erősíthető, azonban eltérő társadalmi csoportok számára lesz vonzó az inkább oktatási eredményességet, illetve az inkább nevelési és szocializációs eredményességet felmutatni képes iskola. Az intézmények lehetőségei e tekintetben erősen
meghatározottak a tanulói összetétel és a pedagóguskar szakmai minősége szempontjából.

Összegzés
Tanulmányunk célkitűzése az volt, hogy listába rendezzük azon tényezőket, melyek
Észak-Magyarország nagyvárost, agglomerációt és kistelepüléseket magában foglaló
tankerületeiben befolyásolják valamely általános iskola társadalmi és oktatási pozícióját. A kutatás mintájából következően a lista nem lehet teljes, így nem is szolgálhat alapul valamiféle általános leírómodell megalkotásához. Értelemszerűen az egyes
azonosított tényezők súlyának meghatározására sem vállalkozhattunk, azaz egyelőre nem tudjuk felmérni, hogy a különféle azonosított tényezők hogyan alkotnak
komplex hatásrendszert, meghatározva az egyes intézmények oktatási és társadalmi
pozícióját. A kutatás ugyanakkor alkalmasnak bizonyult arra, hogy rámutasson az
intézmények eredményessége több szempontú vizsgálatának fontosságára, és felhívja
a figyelmet az iskolák társadalmi és oktatási pozíciója kutatásában, megfigyelésében
rejlő előnyökre. Ez egyaránt fontos az intézményvezetők, a tankerületi és országos
irányítók, valamint a fenntartók számára. Az alábbiakban rövid táblázatos formában
is bemutatjuk azokat a tényezőket, melyek kutatásunk alapján fontosnak bizonyultak
valamely általános iskola oktatási és társadalmi pozíciójának meghatározásakor.
194

Török Balázs: Az iskola oktatási és társadalmi pozíciója változását…

Az iskolák oktatási és társadalmi pozíciójának változásában relevánsnak bizonyult tényezők a tankerületi esettanulmányok alapján
Társadalmi környezet
Az iskola pozícióját befolyásoló
A vizsgált tényező értelmezése
tényezők
Intézmény térszerkezeti pozíciója (periféria/fél periféria/centrum; közlekeCentrum/periféria
dés stb.)
A település és környékének népmozgalmi, vándorlási helyzete; etnikai aráDemográfiai trendek
nyok az iskoláskorúak körében
Az intézményt érintő tanulóáramlási adatok (beíratások; átíratások; továbbTanulóáramlás
haladás 4, 6, 8 évfolyamos középfokú intézményekbe)
A tanulók aránya az egyes csoportokban, tanulmányi eredményesség, szociTanuló-összetétel
ális és kulturális háttér szerint
A lakosság szülőcsoportjaitól eredő elvárások szelekciója (például csoSzülői érdekek befolyása
portbontási érdekek; lokálpatrióta törekvések) A beírat, benntart/áthelyez
szülői döntéseken keresztül gyakorolt hatások
Kulturális jellegzetességek

Együttműködési, társulási készség a helyi társadalomban; bizalom és/vagy
elhatárolódási hajlandóság; a kiválóság értékelése
Oktatási környezet

Az iskola pozícióját befolyásoló
A vizsgált tényező értelmezése
tényezők
Közpolitikai programok

Közpolitikailag kezdeményezett és megvalósított programok (pl.: IPR)

Infrastrukturális feltételek

Az épített környezet állapota; oktatási-feladatellátást érintő infrastruktúra

Irányítási környezet
Fenntartói struktúrák
Települési önkormányzat
Intézményközi kapcsolatok
A nevelési és oktatási feladat
értelmezése
Az eredményesség értelmezése
Csoportképzés alapú differenciálás
Kapcsolódás más oktatási
szintek felé

Az iskola pozíciója az igazgatási körzet kapacitásgazdálkodási, feladatfinanszírozási terveiben
Más iskolafenntartók autonómiájára visszavezethető környezeti feltételek
alakulása; a lokális iskolaszerkezet átalakulása
Az épületfenntartó és egyéb funkciók ellátásának minősége
Intézményközi együttműködési és rivalizálási területek; kapcsolódás az
alsóbb és felsőbb szintek irányába
A nevelési, oktatási feladatok értelmezése és a tanuló-összetétel változásainak megfelelő újraértelmezése; az oktatási interakció alakítása a tanulói
jellegzetességeknek megfelelően
Az oktató/nevelő munka értelemtelítettsége és közösségi háttere; az
eredményesség újraértelmezése a tanuló-összetétel kedvező/kedvezőtlen
változásának megfelelően; szakmai célkitűzések átláthatósága (pl.: az OKM
alapján is definiálva)
A csoportképzés (osztály, alkalmi csoport, különfoglalkozás, szakkör) elvei
az eredményesség kritériumainak megfelelően; képességszint szerinti csoportképzés opciójának kihasználása
Tipikus haladási utak (belépés az óvodák felől, kilépés az alsó és felső középfok irányába)
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FÜGGELÉK
A kutatás során felkeresett intézmények rövid bemutatása:
„A” iskola: Az Észak-Magyarország egy jellegzetesen aprófalvas járásában található
kisváros általános iskolája tanulólétszámát tekintve a közepes méretűek közé tartozik,
évfolyamonként két osztállyal működik. Az egész járásban igen magas a hátrányos
helyzetű, illetve a roma diákok aránya, ez utóbbi egyes településeken már szinte teljes
körű. Ennek ellenére az iskola viszonylag kedvező kompetenciamérési eredményekkel
jellemezhető, a tankerület legjobb iskolájának számít, folyamatosan vesz részt pályázatokban, amelyek nemcsak a tárgyi felszereltség javítását tették lehetővé, hanem a
szakmai, pedagógiai program gazdagítását is.
„B” iskola: Az intézmény Észak-Magyarország egyik nagyközségében található,
közel a megyeszékhelyhez. A tanulószámot tekintve a kisebb iskolák közé tartozik,
a tanított gyerekek egyre kevesebben vannak, részben a nagyváros közelsége, részben a
diákok társadalmi összetételében bekövetkezett változások miatt. A tanulók összetétele vegyes, az utóbbi években beiratkozottak társadalmi háttere rosszabb, mint a
korábbi években beiskolázottaké. Kompetenciamérési eredményeik átlagosak, a diákösszetételt is figyelembe véve a pedagógiai hozzáadott érték mutatója valamivel átlag
feletti. Alsó tagozatban iskolaotthonos rendszer működik.
„C” iskola: A tankerület, amelyben az intézmény található, az ország leghátrányosabb helyzetű járásai közé tartozik. Csak általános iskolák vannak, középfokú képzés
(leszámítva a felnőttoktatást) nincs. Az állami fenntartású iskola a tankerület központi intézménye, infrastruktúrája a közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően átlag feletti.
A kompetenciaméréseken az iskola rossz eredményeket produkál. Az alapszintet el
nem érő tanulók száma igen magas: mindkét évfolyamon, mindkét vizsgált területen
jóval meghaladja az országos átlagot. A diákösszetételt tekintve magas a halmozottan
hátrányos helyzetű és a roma gyerekek aránya.
„D” iskola: Az Észak-Magyarország régió egyik legelőnyösebb helyzetben lévő kistérségében, annak is a járási központjában található iskola viszonylag kedvező adottságokkal bír. A hátrányos helyzetű és a roma tanulók aránya nem túl magas annak ellenére, hogy a környező településeken sok roma él, s a községi iskolák némelyikében akár
a 100%-os mérték is előfordul. Az iskola két párhuzamos osztállyal működik, amelyek
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összetétele némileg eltér a tagozatok jellege miatt. Eredményesség és hozzáadott érték
szempontjából az iskola a kedvezőbb mutatókkal rendelkezők közé tartozik.
„E” iskola: A szintén Észak-Magyarországon, az egyik kisvárosban működő általános
iskola lényegében egy, az egész tankerületre kiterjedően több tagintézményt magában
foglaló intézmény egyik tagiskolájaként működik. Az egyes tagintézményekben eltérő a hátrányos helyzetű tanulók aránya, a vizsgált iskolában egyharmadra tehető, de
növekvő tendenciát mutat. Kompetenciamérési eredményeik az átlagosnál lényegesen
rosszabbak mindkét évfolyamon, s ugyanez igaz a minimumszintet el nem érő tanulók magas arányára is.
„F” iskola: Észak-Magyarországon, a megyeszékhelytől mintegy 20 km-nyire fekvő
község általános iskolája önálló intézmény. A településen önkormányzati becslés szerint kb. egynegyednyi arányban élnek romák. A lakosság lélekszáma folyamatosan
csökken, a fiatalok továbbtanulnak és elvándorolnak, a község megtartó ereje igen
gyenge. Az iskolaépület pályázati forrásokból felújított, jól felszerelt. A tanulólétszám
200 fő körüli, ezen belül kiugró a halmozottan hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők aránya. Alsó tagozaton iskolaotthonos
rendszer működik. A standardizált tanulói teljesítménymérések adatai szerint a gyengén teljesítő iskolák közé tartozik.
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