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„Van egy olyan nagyképű elméletem, hogy az ember két részből áll. 
Egyrészt abból, ami vele születik, másrészt, amit csinál magából. 
És persze azt is egy kicsit csinálja, amit hozott, de elég rémes volna, 
ha csak abból állnánk, amit hoztunk magunkkal. 
Ha semmi szerepünk nem lenne önmagunkban.
És nem dolgoznánk önmagunkon…”

(Réz Pál: Bokáig pezsgőben /2016/)

„Minden tapasztalat és vizsgálat azt igazolja, 
hogy a gyermekek nem egyenlők olyan értelemben, 
hogy mindenkinek mindent azonos módon meg lehetne tanítani…
A kedvező környezet megvalósítja az emberben rejlő lehetőségeket, 
de a legkedvezőbb környezet sem léptetheti túl egy emberrel saját határait.”

(Kiss Árpád: Hátrányos helyzetben lévő tanulók /1967/)
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ELŐSZÓ

A felnőttkori tanulással kapcsolatos elvárásokat és nézeteket Európában jelentős mér-
tékben befolyásolta az 1995-ben megjelent Fehér Könyv,1 amelyben – noha nem min-
den előzmény nélkül – összegződtek az élethosszig tartó tanulás fontosságát hang-
súlyozó gondolatok.2 A könyv megjelenését követően hirdette meg az Európai Unió 
1996-ban az „egész életen át tartó tanulás évét”.

Mindezeknek a törekvéseknek volt egyfajta összegzése az Európai Bizottság 2000-
ben kiadott, Memorandum az egész életen át tartó tanulásról című kötete, amely 
gyakorlatilag az első lisszaboni stratégia3 nyitányát jelentette. Bár e folyamatban a 
hangsúlyok elsősorban Európa versenyképességének a növelésére helyeződtek, egy-
értelművé vált, hogy az arra irányuló célkitűzések nem választhatók el a társadalom 
egészét célzó, tanulással összefüggő törekvésektől. Ennek érdekében a nemzetközi 
kommunikációban egyre többször jelentek meg olyan fogalmak, mint az informáci-
ós vagy tudástársadalom, amelyekben nemcsak a tanulás fontossága nyert kifejezést, 
hanem az a gondolat is, hogy a tanulás – legyen szó annak formális vagy informális 
jellegéről – nem választható el az információ megszerzéséhez és annak tudássá történő 
formáláshoz szükséges IC- (IK-) eszközöktől.

A problémát az okozta, hogy az uniós elvárások megvalósítása a következő években 
nemzeti keretek között nem, vagy csak részben teljesült. Már 2004-ben jelentkeztek a 
kedvezőtlen eredmények, amelyek nyomán az eredeti célkitűzéseket (a 2010-es céldá-
tumot) módosítani kellett.4

Az élethosszig tartó tanuláshoz kötődő elvárásokkal kapcsolatos csalódások egyik 
komponense azokkal a társadalmi csoportokkal függött össze, amelyek tagjai – kü-
lönféle okok miatt ugyan, de – a képzési idő befejezése előtt hagyták abba vagy füg-

1   Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Communication from the Commission. Eu-
ropean Commission, Brussels, 2001). Lásd ehhez: Harangi László: A „lifelong learning” paradigma és 
hatása a magyar közoktatásra. Letöltés: http://ofi.hu/tudastar/tanulas-kora/lifelong-learning (2016. 
03. 10.)

2 Az 1960–70-es években erőteljesen kibontakozó „tudományos-technikai forradalom” is felismerte 
a felnőttkori tanulás jelentőségét, amelyet a „permanens tanulás” fogalmával írt le. Álláspontunk 
szerint az élethosszig tartó tanulás fogalma (az „LLL- paradigma”) annyiban több és más tartalmú 
a permanens tanulás fogalmánál, hogy míg az előbbiben a hangsúly inkább a felnőttek bevonására 
helyeződik a tanulást illetően, addig az utóbbi fogalomban a gyermekkori és a felnőttkori tanulás 
egymástól elválaszthatatlan módon jelenik meg, mintegy egységes „ívet” alkotva. Másképpen szólva, 
a hangsúly arra helyeződik, hogy a felnőttkori tanulás sikerességéért nagyobb részben a gyermekkori 
tanulással összefüggő készségekre és képességekre irányuló fejlesztés lesz a „felelős”. 

3 Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (az Európai Bizottság munkatársai által készített 
munkaanyag) Brüsszel, 2000. október 30.

4    Lásd erről: André Sapir és mtsai (2004) An Agenda for a Growing Europe – The Sapir Report. Oxford 
University Press, Oxford, 234 o. és a Wim KOK-jelentést (2004). Magyarul: Gács János (2005):  
A lisszaboni folyamat: rejtélyek, elméleti problémák és gyakorlati nehézségek. MTA-KI  Műhelytanulmányok
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gesztették fel tanulmányaikat. Bár a korai iskolaelhagyás problémája5 elsősorban az 
oktatás és képzés szintjén jelent meg, annak okai tágabb társadalmi-gazdasági kon-
textusban keresendők. Egyértelművé vált, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
olyan komplex probléma, ami egyrészt negatív hatással van a fiatalok munkaerő-piaci 
esélyeire, másrészt a társadalomra és gazdaságra is jelentős terheket, illetve költsé-
geket ró.6 Az ezzel a jelenséggel összefüggő egyik legsúlyosabb probléma az, hogy az 
alacsony iskolai végzettséggel és/vagy szakmával nem rendelkező személyek számá-
ra lehetetlenné válik az, hogy beléphessenek a munkaerőpiacra. A modern társadal-
makban a munkaerő-piaci jelenlét a társadalmi integráció talán legfontosabb feltétele. 
Mindazok számára, akik ebből a folyamatból kimaradnak, reális veszéllyé válik a dez-
integráció, a marginalizálódás, a pauperizáció.

Nem tekinthető véletlennek tehát, hogy az LLL-paradigma széles körű érvényesü-
lésével összefüggő nehézségek és a korai iskolaelhagyás problematikájának összefüg- 
géseit felismerve az Európai Unió Tanácsa7 2011-ben külön ajánlást adott ki az utóbbi 
témát illetően. Az ajánlás amellett, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállamok 
azonosítsák a korai iskolaelhagyás hátterében álló okokat és dolgozzanak ki specifi-
kus beavatkozásokat, a korai iskolaelhagyás csökkentésére tett intézkedéseket hármas 
szabályozási keretben foglalta össze:

1.  Megelőzés: célja, hogy még a probléma kialakulása előtt csökkentse a korai iskola- 
elhagyás kockázatát, vagyis megelőzze azokat a folyamatokat, melyek növelik a 
későbbi iskolaelhagyás valószínűségét.

2.  Beavatkozás: az oktatás és képzés minőségének emelésével, valamint célzott, 
egyéni, illetve intézményi szintű támogatásokkal próbálja csökkenteni a korai 
iskolaelhagyók arányát. 

3.  Kompenzáció: célja, hogy a már lemorzsolódott fiatalokat visszavezesse az intéz-
ményrendszerbe, illetve végzettséghez segítse őket, munkaerő-piaci integráció-
jukat előmozdítsa.8 

5   Korai iskolaelhagyóknak nevezzük azokat a 18–24 év közötti fiatalokat, akik az oktatási, képzési 
rendszerből végzettség nélkül, vagy alacsony szintű, legfeljebb alapfokú végzettséggel kerülnek ki, 
és nem folytatják tovább tanulmányaikat. Az Európai Unióban használt hivatalos definíció ugyanez, 
azzal a különbséggel, hogy a végzettséget az ISCED, az oktatási programok nemzetközileg elfoga-
dott besorolási rendszere szerint nézik. Ezek alapján korai iskolaelhagyónak azokat a 18–24 éveseket 
tekintik, akiknek nincsen ISCED 3-as szintű végzettsége, azaz nincs legalább szakmunkás szintű 
szakképzettsége, sem érettségije, és a felmérést követő egy hónapban nem vettek részt az oktatás 
semmilyen formájában. A mutató egy alsó becslést ad meg a korai iskolaelhagyók arányát tekintve, 
hiszen a 18–24 év közötti, oktatásban részt vevő fiatalok egy bizonyos hányada később sem fog kö-
zépfokú végzettséget szerezni. Továbbá abban az esetben, ha a fiatal bármilyen képzésben részt vesz, 
a felmérés már nem tekinti korai iskolaelhagyónak. 

6 Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe. Strategies, Policies and Measures. 
Eurydice and Cedefop Report, 2014.

7 A Tanács ajánlása (2011. június 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról. Letöltés: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011H0701(01) (2016. 05. 01.)

8 Helyzetelemzés és további kutatásra javasolt irányok a korai iskolaelhagyás problémájának haté- 
kony kezelése érdekében; QALLl – Végzettséget mindenkinek! Budapest, 2013. október 21., Letöltés: 
http://oktataskepzes.tka.hu/content/documents/Projektek/2013/QALL/esl_helyzetelemzes_qall_ 
2013_10_21_javitott.pdf (2016. 05. 01.) 
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Előszó

Ezeknek a céloknak a megvalósításához nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat 
az alapelveket, amelyek még az ezredforduló időszakában az LLL-paradigma jegyé-
ben fogalmazódtak meg. Ezek a következők:
•	 Először: a tanulás átfogó szemlélete. Az egész életen át tartó tanulás paradigmája a 

teljes életciklusban történő valamennyi formális, nonformális és informális tanu-
lási aktivitást egy egymáshoz kapcsolódó, mások által segített (vagy nem segített) 
önfejlesztő folyamatnak tekinti.

•	 Másodszor: tanulóközpontú. A tanuló, valamint a diverzifikált tanulói igények 
kielégítésére irányuló kezdeményezések az egész életen át tartó tanulás stratégiá-
jának a középpontjában állnak. Ez a figyelemnek az elmozdulását jelenti a tanulás 
ellátásától a tanulás iránti igény oldala felé, az oktatástól a tanulóközpontú tanulás 
segítésének az irányába.

•	 Harmadszor: a paradigma hangsúlyozza a tanulás motiválását és felhívja a figyel-
met az önütemezésű, önirányítású tanulás fontosságára.

•	 Negyedszer: a többcélú oktatáspolitika kiegyensúlyozott szemlélete. Ezek a célok 
gazdasági, társadalmi vagy kulturális feladatok megvalósítására irányulnak; va-
lamint a személyiség gazdagítására, az aktív állampolgárság kifejlesztésére, stb. 
Az egész életen át tartó tanulás paradigmája elismeri, hogy az egyén szintjén az 
elsőbbségek ezek között a célok között az életív folyamán változnak, és hogy az 
oktatáspolitikának minden célt számításba kell venni.

A fenti célkitűzések közül elsősorban azokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek a kor-
mányzati politikák felelősségvállalása mellett az egyéni felelősségre helyezik a hang-
súlyt. Fontos annak a hangsúlyozása, hogy túl a környezeti és családi (kulturális) 
tényezőkön – amelyeknek az egyéni döntéseket illetően nem akarjuk a szerepét és 
súlyát kétségbe vonni – az egyéni döntések befolyásolásban meghatározó szerepe van 
és lehet az iskoláknak és a pedagógusoknak. Az, hogy ez a szerepe mikor és hogyan 
válhat rendkívül hatékonnyá, jelentős mértékben az adott intézményben alkalmazott, 
a tanulással kapcsolatos stratégiáktól és az azokat megvalósítani hivatott pedagógu-
soktól függ(het).9 

Az elmondottak érthetővé teszik azt, hogy miért vált különösen nagy jelentőségűvé 
az Európa 2020 stratégia, amelynek az egyik célkitűzése az, hogy megvalósíthatóvá 
váljon a korai iskolaelhagyók arányának európai szinten 10% alá csökkentése. Bár 
Magyarországon a korai iskolaelhagyás értéke 2013-ban 11,9 százalék volt, ami meg-
felel az uniós átlagnak, ugyanakkor magasabb a 10 százalékos célértéknél. 

Mivel az elmúlt évtizedben mind a felnőttkori tanulást, mind pedig a korai iskola-
elhagyást illetően az évenként mért arányok hol kedvező, hol kedvezőtlen mértékben 
változtak, mindenképpen indokolt az, hogy e két kérdéssel komplex módon foglal-

9   Lásd erről: Kovács Erika és Mayer József (szerk., 2015): Egész nap az iskolában? Egy fejlesztés 
anatómiája. OFI, Budapest. 61. oldal
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kozzunk. Noha ezeken a területeken már rendelkezünk nemzeti stratégiákkal,10 még-
is indokoltnak tartjuk, hogy a stratégiák kijelölte irányvonalak mentén olyan kötetet 
bocsássunk közre, amely konkrét kutatási és fejlesztési eredmények birtokában fogal-
maz meg javaslatokat a szóban forgó célok hatékony és eredményes megvalósításának 
támogatására.

A kötet célja az, hogy összekapcsolja a gyermekek fejlődésének korai időszakában 
(0–6 éves kor) lezajló, tanulással (is) kapcsolatos fejlesztések fontosságát, illetve azok 
elmaradása esetén a kedvezőtlen következményeket egyrészt a korai iskolaelhagyás 
jelenségével, másrészt pedig a hatékony és eredményes felnőttkori tanulás esélyével.

Budapest, 2016. március 31.     

A Szerzők

10   Lásd erről: Nemzeti stratégiák (Köznevelés-fejlesztés, Végzettség nélküli iskolaelhagyás – ESL, Egész 
életen át tartó tanulás - LLL) OFI, Budapest, é.n.
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1fejezet.
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Óvodától iskoláig

Az iskoláskor előtti fejlesztésnek, az óvodai nevelésnek a nemzetközi szakirodalom 
szerint is kimutathatóan eredményes hatása van a gyermekek fejlődésében, a külön-
féle típusú hátrányok csökkentésében. Az Európai Unióban a kisgyermekkori nevelés 
fejlesztése kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy 2020-ig a négyéves és a tanköte-
lezettség kezdetét jelentő, hároméves életkorú gyermekek legalább 95%-a vegyen részt 
a kisgyermekkori nevelésben.

A koragyermekkori, kisgyermekkori fejlesztést végző intézmények tevékenysége 
meghatározó a gyermekek további pályafutása szempontjából. Ez az oka annak, hogy 
a nemzetközi gondolkodás és inspirációk, továbbá a hazai belső szemléleti változá-
sok hatására az iskoláskor előtti fejlesztés oktatáspolitikai prioritássá vált hazánkban. 
Magyarországon számos szabályozási és fejlesztéspolitikai változással kívánta az ille-
tékes tárca ösztönözni a kisgyermekek iskolás kor előtti nevelését.11

2013-ban Magyarországon négyből három gyermek járt hároméves korban iskola 
előtti oktatási intézménybe (ISCED 02), ez az arány közel van az OECD 72%-os átla-
gához. 2015-ben hároméves korban minden gyermek számára kötelező lett az óvodai 
nevelés megkezdése. 

Arról nincs hazai kutatás, hogy az érintett gyerekeknek hány %-a élt az egy éves 
felmentés kérvényezésének lehetőségével. (Mint a későbbiekben látni fogjuk, van olyan 
óvoda, amelynek környezetében jóval 30 % feletti a felmentést kérők aránya.)

Számunkra kiemelkedően fontos adat, hogy négyéves korban már tíz gyermekből 
legalább 9 gyermek óvodába járt Magyarországon (93%), míg az OECD-átlag csak  
85% volt.12

Mindez kiemelt jelentőséget kap akkor, ha figyelembe vesszük: a PISA-elemzések sze-
rint a legtöbb országban jobban teljesítenek azok a tanulók, akik legalább egy évig részt 
vettek iskola előtti nevelésben, mint azok, akik nem. Ez akkor is igaz, ha számításba 
vesszük a tanulók társadalmi-gazdasági hátterét is. 

Az elmondottak ellenére fennáll néhány olyan kérdés, amelynek a megválaszolásá-
hoz több tapasztalatra lesz szükségünk.
•	 Jelenleg nem tudunk választ adni arra, hogy a hároméves kortól történő „óvodá-

zás” gyakorlatának jelenlegi formája hogyan teszi majd lehetővé, hogy az óvodába 
kerülők egyéni igényeikre válaszoló lehetőséget kapjanak a későbbi szakaszokban. 

11 Ezen az sem változtat, hogy hazai tekintetben a témához kötötten a támogatói hálózatról megjelenő 
tudások tartalmi kínálata szerény, változóan ellátott, az óvodapedagógusok bevonására és a külső 
támogatókkal aktív kapcsolatának fenntartására kevés támogatást nyújt.

12 Hajdu T., Hermann Z., Horn D. és Varga J. (2015): A közoktatás indikátorrendszere. A kiadvány a 
magyar közoktatási rendszert leíró törzsindikátor-rendszert, az indikátorok 2013. évre és (az indiká-
torok nagy részében) a megelőző, 2001–2012. évekre számított értékeit mutatja be. 

 A kötetet kiegészíti a Technikai útmutató a közoktatás indikátorrendszere című kiadványhoz, mely min-
den egyes indikátornak ismerteti számítási módját és az egyes indikátorokhoz felhasznált adatok pon-
tos forrását. 

 Letöltés: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf (2016. 05. 01.)
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•	 A témában érintett szereplők elkötelezettsége változó. A meglévő tapasztalatok, jó 
gyakorlatok a rendszer szintjén nem, illetve ritkán jelennek meg, sokkal inkább 
egyes intézményekhez köthető szűkebb szakmai műhelyekben maradnak.

•	 Problémát jelent az is, hogy a hároméves gyermekek óvodába járásáról egyrészt 
bőséges, másrészt – bizonyos területeket érintően – kevés, illetve hiányos adatok, 
információk állnak rendelkezésre.

A további fejlesztéseket megfelelő módon támogathatják a nemzetközi téren elért 
eredmények szélesebb körű megismertetésére és a megfelelő elemek adaptációjára irá-
nyuló törekvések. (Lásd: keretes szöveg!)

Piramis-modell:1 Promóció, prevenció és szándékos intervenció a koragyerekkori programokban
A modell a korai intervenció lényegét a problémák megelőzésében látja. A hangsúlyt a következő 
területekre helyezi: hatékony stratégiák használata a gyerekekhez fűződő kapcsolatok felépítésében, 
támogató környezet biztosítása, amelyben lehetőség nyílik megismerni az elvárásokat, jártasságot 
szerezni, tanítani és célzottan beavatkozni a szociális készségek terén. Az utóbbi évtizedben egyre 
elterjedtebben alkalmazzák a piramis-modellt, amely máris bizonyítottan pozitív hatást fejt ki a gye-
rekek szociális-érzelmi viselkedésében és csökkenő tendenciát eredményez a magatartásproblémák 
terén. A piramis-modell gyakorlatait alkalmazó pedagógusok kompetenciáiban és készségeiben is 
gazdagodás mutatkozott, ráadásul saját bevallásuk szerint nagyobb magabiztossággal kezelik a visel-
kedési problémákkal küzdő gyerekeket. Bár a modell alapvetően többféle korosztály és intézmény-
típus esetén használható, az alkalmazási területnek és korcsoportnak megfelelően adaptálni lehet a 
gyerekekkel foglalkozó szakemberek készségeit és kompetenciáit. 
A piramis-modell a gyerekek sikerességét azzal támogatja, hogy rendszeresen azonosítja a nagyobb 
segítségre szoruló gyerekeket, és mindenkinek a saját szintjének megfelelő támogatást nyújt.

1981-ben az USA-ban, Missouri államban indult 
a PAT (Parents as Teachers) – A szülő mint tanár 
elnevezésű program. Az ebben születésüktől a 
szüleikkel együtt részt vevő gyerekeket három-
évesen tesztelték egy összehasonlító felmérésen, 
véletlenszerűen kiválasztott csoportokkal öss-
zevetve. 
Minden fontos képesség-összetevőben lénye-
gesen jobb eredményeket ért el a PAT-csoport. 
Hatéves korra még látványosabbakká váltak a 
különbségek a programban részt vevő gyere-
kek javára. A PAT ma már államilag támogatott 
rendszer Missouriban, kb. 1500 képzett, rész-
munkaidős mentor vezetésével. 

Egy Arkansasban meghonosodott programot 
HIPPY-nek hívnak. A mozaikszó alapját talán 
a Házi Oktatási Program Iskoláskor Előttiek 
Számára szavakkal lehetne magyarul érthetően 
visszaadni. 
Ez a program a mentorok családlátogatásaira 
támaszkodik leginkább, csak kéthetenként van-
nak csoportos foglalkozások. A program sikeres 
eredményeket produkált. 
Malajziában és Szingapurban másfél évtize-
de működik a falvakban a szülőket oktató 
Nury-program. Tíz év alatt több mint 12000 szü-
lőt képeztek, s ezzel együtt fejlesztették a kisgyer-
mekek alapképességeit.

Új-Zélandon a Pacific Foundation az 1990-es évek elején létrehozott egy kombinált, iskoláskor előtti 
és szülőket képző központot. Leslie Max, az alapítvány főigazgatója így jellemezte: „Egymegállós 
bevásárlóközpont a szülői és iskoláskor előtti képzések számára.” 
Rövid idő alatt olyan kiemelkedő felmérési eredményeket produkáltak, hogy az új-zélandi kormány-
zat ma már több hasonló központ kialakítását és működését is finanszírozza.
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A téma iránti nemzetközi érdeklődés felértékelődése a koragyermekkori interven-
ciós programokhoz is köthető.13

Az óvodai nevelésben Magyarországon a 2015/2016. tanévben14 321,5 ezer gyermek 
részesül. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 2,3 ezer gyermeket mentet-
tek fel,15 további 2,8 ezer gyermek a szakértői bizottság véleménye alapján fejlesztő 
nevelésben teljesíti óvodakötelezettségét. A családi napköziben ellátott óvodakötele-
zett gyermekek száma 136 ezer fő. 8 ezer sajátos nevelési igényű óvodás gyermeket 
gyógypedagógiai intézményben, illetve integráltan nevelnek. 

Az óvodások számának évről évre történő csökkenése az óvodapedagógusok lét-
számának kismértékű (mintegy 400 fős) növekedésével társul – létszámuk megha-
ladja a 31 ezer főt –, ebből adódóan az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám 10 főre 
javult. Egy óvodai csoportra az előző tanévhez hasonlóan 22 gyermek jut. 

Az óvodák kapacitását jól tükrözi a férőhely-kihasználtsági mutató, ami az óvo-
dába beíratott gyermekek száma az óvodák férőhelyeinek százalékában. E mutató 
alapján országos szinten fokozódik a férőhely-kihasználatlanság (jelen tanévben 85 
fő jut száz férőhelyre), ugyanakkor helyi, települési szinten sok esetben férőhelyhiány 
jelentkezik.16

A kötelező óvodáztatással kapcsolatban készült kérdőíves kutatásunk arra a kér-
désre kereste a választ, hogy az érdekeltek miképpen vélekednek általában az óvo- 
dáztatással kapcsolatban kialakult helyzetről, az oktatáspolitikai elvárásokról, az  
óvodáztatással összefüggő társadalmi igényekről, milyen problémákat jeleznek, mi-
lyen lehetőségeket látnak, milyen megoldásokat ajánlanak a felmerülő problémákkal 
kapcsolatban.

13 Források: az OECD, EADSNE, Eurydice, UNESCO, EUROSTAT online információs rendszerei, ki-
adványai. 

 A 2009–2014-es projektekbe bevont országok: Ausztria, Belgium (francia nyelvterület), Cseh Köz-
társaság, Dánia, az Egyesült Királyság (Anglia és Észak-Írország), Észtország, Finnország, Francia-
ország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlové-
nia.

14 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8 § (2) bekezdése és a 95. § (9) bekezdése sze-
rint 2015. szeptember elsejétől életbe lépett a hároméves kortól kötelező óvodázás, mely kimondja: 

 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (2)  
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

15 A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és 
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötö-
dik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 A gyermek „…A nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt” 
– ez azt jelenti, hogy a foglalkozás ideje 4 óra, de az óvodai élet az egész napos tevékenység és ennek 
része a gyermek alapvető tevékenysége, a játék. 

16 Az óvodabővítési program keretében az önkormányzatok uniós és hazai forrásokra is pályázhatnak 
óvodai férőhelyek számának bővítése és a férőhelyhiány megszüntetése céljából. A jövőben a három-
évesek számára kötelezővé váló óvodai nevelés miatt jelentősen növekvő igényre lehet számítani.



18

KORAI ISKOLAELHAGYÓK ÉS ÚJRAKEZDŐ TANULÓK

A sokféle kihívás az óvodák számára egyszerre jelentkezett. Ezért megvan a koc-
kázata annak, hogy az óvodapedagógusok, intézményvezetők „nem egymásra épü-
lő elemekből álló átfogó stratégiaként élik meg a tervezett változást, hanem inkább 
olyan sorozatos külső elvárásnak, ami sok elemből áll, de ezeket folyamatosan érkező 
változási kényszernek gondolják” – mint Paul Baker, az Illinois Egyetem professzora 
az oktatási reformmal kapcsolatos tapasztalatai alapján leírta.17

A téma iránti erős érdeklődés növekedését jelezte, hogy a kérdőívet megnyitotta18 
1971 önkormányzat, az összes település 62,1%-a. (A kérdőívet megnyitó önkormány-
zatok területén él az ország óvodás korú népességének19 86,3%-a.) Bár végül a kérdő-
ívet érdemben jóval kevesebben töltötték ki20 (1624 önkormányzat, az összes település 
51,1%-a), az megállapítható, hogy a kérdőívet kitöltő önkormányzatok területén él az 
ország összes óvodás korú népességének 68,4%-a.

A legkisebb (országos átlag – 68,4% alatti) kitöltési arány azokon a településeken 
fordult elő, ahol a népesség száma 500–999 (50,3%), illetve ahol 500 fő alatti (37,1%) 
volt, míg a legmagasabb kitöltési arány (81,9%) a 10000–19999 fős, illetve a 100000 
feletti (76,5%) településekre volt jellemző. Mindezek fényében kellő óvatossággal kell 
kezelni, hogy arra a kérdésre, okoz-e majd gondot a kötelező óvodai ellátás biztosítása 
a településen, a válaszolók – nem a megkérdezettek! – 84,1%-a jelezte, hogy nem. Ez 
mindössze 1365 válaszadót jelent. Messzemenő következtetés ebből tehát nem vonha-
tó le. Ugyanezt mondhatjuk el a férőhelyre, a rendelkezésre álló pedagóguslétszámra, 
a más foglalkoztatottak számára, a forrásokra stb. vonatkozó kérdésekkel kapcsolat-
ban is.

Az intézmények felkészülését a kötelező óvodázásra jelezte, hogy az óvodák a gyer-
mek szüleitől nyilatkozatot kértek arról, hogy tudomásul vették a törvény által előírt 
kötelező óvodába járást.21 Az öntevékeny óvodák az óvodán belül keresték azokat a 
forrásokat, lehetőségeket, amelyek segítségével eleget tudtak tenni a törvényi kötele-
zettségeiknek annak ellenére, vagy addig, amíg az esetlegesen szükséges kapacitásbő-
vítési szükségletek felmérése alapján a támogatás rendelkezésre áll. (Volt olyan óvoda 
is, amelyben úgy látták, hogy a 2015-ös nevelési év kezdetéig nem oldható meg a kö-
telező hároméves kori óvodáztatás.)

A válaszadók mindegyike megerősítette, hogy az átállás átgondolt, tudatos tervező 
és szervező munkát kívánt meg. Úgy vélték, hogy magas szintű óvodai pedagógiai 
munkára és megfelelő számú óvodapedagógusra van szükség ahhoz, hogy a gyerme-
kek esetében a családi és egyéb körülményekből adódó hátrányokat az óvodai nevelés 
csökkenteni tudja.

17  M. Fullan (2009): A változás változása. Budapest, OFI.
18  Megnyitotton azt értjük, ahol a kérdőív kitöltésében a település megadásáig eljutottak. 
19  A településen állandó lakhellyel rendelkező 3 éves korú népesség (KSH 2013)
20  A kérdőív minden releváns kérdésére válaszolt.
21 A nyilatkozatokat a 2015-ös év elejétől meg lehetett kérni.
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„Van olyan óvoda, amelyben a beiratkozott gyermekek számának 20 %-a felmentést kért 
egy nevelési évre, további 12%-ot pedig azért utasítottak el, mert még nem volt óvodakö-
teles (2,5 éves). Bölcsődébe ment a meglévő létszámból 2 %, így az óvodába jelentkezők  
66 %-a jelent meg 2015. szeptember 1-től óvodába járó új gyermekként.”

(Interjúrészlet – óvodavezető)22

Az óvodák bizonytalanságát erősítette az is, hogy bár készültek a létszámváltozásra  
– az esetek többségében a növekedésre –, azt nem tudták, hogy az milyen mértékű 
lesz.

„Vannak olyan óvodák, amelyekben a csoportok létszáma a maximum fölött várható, ahol 
28–30 fős csoportok is működnek. Ez nem kedvez a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni 
fejlesztéséhez, esélyeinek javításához.”

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

„Még nem tudjuk, hogy év közben várhatóan hány gyermek fog érkezni lakóhelyváltás mi-
att év közbeni óvodai felvételre.”

(Interjúrészlet – óvodavezető)
 
Általánosságban elmondható, hogy emelkedő tendenciát mutat a hároméves óvoda-

kötelezettek között a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, ezért az egyik 
erőteljes kihívás az óvodai neveléssel szemben az, hogyan fordítsanak kellően nagy 
figyelmet a hátránykompenzálásra és az esélyegyenlőség kezelésére. 

Közismert, hogy 2000-ben az óvodába járó 3–5 évesek aránya átlagosan 88% volt 
Magyarországon, miközben ez az arány csak 42% volt a roma gyerekek körében. Ez 
a különbség nemcsak az utóbbi csoportban tapasztalható szegénységnek tudható be. 
Habár a szegény gyerekek óvodáztatási aránya alatta marad az átlagnak (2006-ban 
75% volt), az elmaradás sokkal kevésbé drámai, mint a romák esetében. A roma és 
a nem roma szegény gyerekek hátránya részben abból fakad, hogy leginkább olyan 
településeken élnek, ahol nem érhetők el ezek a szolgáltatások. Ugyanakkor egészen 
biztosan egyéb tényezők is szerepet játszanak (mint pl. az anya inaktivitása, a szülők 
és intézmények közötti együttműködés hiánya)23 az óvodáztatás elmaradásában.
Feltehetően a kötelező óvodázás megnöveli az eddig az óvodától távol maradók be-
jutásának lehetőségét, és ezzel a gyermekek összetételét. Ez új kihívás elé állítja az 
óvodákat. 

22 Nincsenek adataink arról, hogy az országos eloszlás hogyan alakult, és arról sem, hogy a felmentés 
iránti igény hol, milyen mértékben, és milyen okok miatt jellemző. Forrás: Mandák Csaba (2016): A 
hároméves korban történő beóvodáztatás tapasztalatai (OFI, Budapest, kézirat)  

23 Bass L., Darvas., Farkas Zs. és Ferge Zs. (2008): A gyermekszegénység elleni küzdelem állása 2008-ig. 
MTA KTŐ Gyerekprogram Iroda, Budapest. Kemény István, Janky Béla és Lengyel Gabriella (2004): 
A magyarországi cigányság, 1971–2003. Budapest, Gondolat – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkuta-
tó Intézet. 14-15. o.
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„Nehezíti a mindennapi pedagógiai munkát, hogy nincs kidolgozott szabályozás, nincs ki-
alakult kapcsolattartási rendszer, együttműködési megállapodás a nevelőszülői hálózatot 
működtető felelős személyekkel.”

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

„Szükségünk volna továbbképzésekre, mert nem felel meg mindig a hagyományos módszer, 
a hagyományos segítség. Hogy lesz erre lehetőség? Máshogyan kell bánni a szülőkkel, a gye-
rekekkel, egymás között is több információt kell cserélni…. hogyan?” 

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

„Ez a munka sokkal konkrétabb, és szorosabb együttműködést igényel a „külső” szakembe-
rekkel. Például gondolok a pszichológusra, gyógypedagógusra. De még jól jöhet a szociális 
munkás is, olyan helyzetűek a gyerekek.”

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

Érzékelhető, hogy a feladattal kapcsolatos nyitottság és motiváció mögött az intéz-
mények legtöbbjénél ott van a fennmaradás iránti késztetés (csökkenő gyerekszám). 
Vannak óvodák, amelyek a hároméves korban kötelezővé tett óvodázással érik el azt 
a létszámot és költséghatékonyságot, amellyel indokolttá válik az óvoda további fenn-
tartása. Jól érezhető az is, hogy a gyereklétszám helyi csökkenése miatt kitörési pont-
ként tekintenek a sajátos nevelési igényű gyerekekre is, mint az intézmény fennma-
radását elősegítő újabb célcsoportra. A beszámolók alapján vannak a hároméves kori 
óvodázás bevezetését örömmel és sikerélménnyel végző intézmények, és olyanok is, 
amelyekben erős – és nehezen teljesíthető – kihívásokat éltek meg. 

„Pedagógus szemmel azt gondolom, és beszélgettünk már róla, hogy van olyan hároméves 
gyerek, akinek jobb lenne a családban, mert például még nem szobatiszta, és a szülő is szí-
vesebben látná el, de mert kötelező, hát hozza.
Nagyon sokszor az óvodában még nincsenek meg a körülmények, amivel ezt kompenzálni 
tudjuk. De látjuk, hogy azoknak a hátrányos helyzetű gyerekeknek, akiknek nincs megold-
va a szocializációjuk, azoknak nagyon jó.”

(Interjúrészlet – fejlesztő)

Az interjúztatók tapasztalatai szerint vannak olyan óvodák, ahol a létszámnöve-
kedés, a gyermekek összetételének változása komoly problémaként van jelen mind az 
óvodapedagógusok, mind pedig a gyermekek életében. Ezek általában azok az intéz-
mények, ahol eddig is többségben voltak a hátrányos helyzetű gyerekek, de a demográ- 
fiai nyomás hatására kényszerből „örülnek” a feladatnak. 

A jelenség mögött az intézmény legfőbb motivációja a gyereklétszám növelése, ez-
által az óvoda fennmaradásának biztosítása volt. 
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„Eddig is fogadtunk hároméves gyerekeket, de ez valami új. 
Az óvodai csoportlétszámokhoz, ahol a létszám alacsony, és a külterületi ilyen, ott az óvoda 
biztonságát ez erősítette, mert nagyobb lett a létszám. Nálunk ez így volt. De sokkal több 
lett a hátrányos helyzetű gyerek, és ennyi hátrányt hogyan tudunk majd kompenzálni?
És nem mi vagyunk egyedül….”

(Interjúrészlet – óvodavezető)

„Nagyon nehéz például az óvodapedagógusnak együttműködni a dajkával, mert ez nagyon 
sok gondozási feladatot jelent pluszban. 
Tömegesen jöttek a gyerekek, nagyon sok szülő, aki eddig azt mondta, hogy nem szobatiszta 
a gyerek, ezért nem hozza, de mert most kötelező, ezért igen. És sok szülő most ezt a prob-
lémát is az óvodára hárítja.” 

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

A továbbiakban kérdés, hogy innoválnak-e, tanulnak-e a kulcsszereplők (vezető, 
pedagógusok, szervezet), vagy csupán a többletmunkát és a kevéssé motivált vagy hát-
rányos helyzetű gyerekek nevelésével kapcsolatos problémákat látják, a pedagógiai–
szervezeti változtatások szándéka/ lehetősége nélkül. A fejlődést elősegítő környezet 
kialakítása létfontosságúnak tűnik az interjúk alapján. 

Az óvodák esetében indokoltnak tűnik egy olyan fogalmi keretben értelmezni a 
nevelést, amely kifejezi a gyermekek fejlődését biztosító környezet komplexitását. Az 
életkori sajátosságokból adódóan a pedagógus(ok) közvetlen nevelő hatásai az óvo-
dában sokkal hangsúlyosabbak, a kortársak hatásai pedig gyengébbek az iskolával 
összehasonlítva. Ugyanakkor jellemző az óvodai nevelésre, hogy a gyerek fejlődése az 
életkori sajátosságoknak és a fejlesztési igénynek megfelelő tárgyi eszközökkel, épületi 
adottságokkal is rendelkező intézményben látható el, ahol a hangsúly esetenként át-
tevődhet egy adott óvodapedagógusról a fejlesztésben részt vevők (gyógypedagógus, 
logopédus, fejlesztőpedagógus, szülő, óvónő, dajka stb.) együttműködésére. A jelen 
esetben a fejlődési környezet azt a környezetet jelenti, amelyet az óvodapedagógusok 
és az intézmény biztosít a gyerekek számára az optimális fejlődésük érdekében. Ebbe 
beletartozik a technikai feltételektől az óvodapedagógus és más fejlesztő szakemberek 
(dajka, pszichológus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens) szakértelmén át az al-
kalmazott módszertani eljárásokig sok minden – azaz a nevelési folyamat pedagógiai, 
pszichológiai feltételei is. 

„Nálunk a fenntartó önkormányzat sokat segít. Az óvodapedagógusokat megkéri, hogy vál-
laljanak plusz feladatokat és meg is fizeti. Együttműködik „klik-es” intézményekkel, ahon-
nan szintén szakembereket foglalkoztatnak. 
Kapcsolatot alakítottak ki a KLIK fenntartásához tartozó gyógypedagógiai intézmények-
kel, így ellátják az óvodák azokat a gyerekeket is, akik sajátos nevelési igényűek vagy be-
szédhibásak.” 

(Interjúrészlet – szakértő) 
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„A városnak nagy szerepe van abban, hogy együttműködik a „klik-es” intézményekkel, 
mert mi önkormányzati fenntartásúak vagyunk.
A város összehangolja a KLIK és a mi intézményeinket. De akármennyire odafigyelünk rá, 
azért marad ki gyerek. A logopédust nem tudtuk eddig megoldani, de úgy látszik, jövőre az 
is megoldódik.”

(Interjúrészlet – óvodavezető) 

A létszámhiány gondja mindenütt felmerült. A megkérdezettek elsősorban nem 
a tárgyi–eszközbeli ellátottságot, hanem a szakmai kapacitások hiányosságait látják 
akadálynak. Ennek lehet az is az oka, hogy a megszólalók többsége mikroszintű ta-
pasztalatokkal rendelkezik. 

 
„Óvodapedagógusban nincs hiányunk, de majd lesz, 5–10 éven belül sokan fognak nyug-
díjba menni.
Szakemberhiány szerintem országos szinten van, fejlesztő, szurdopedagógus, mozgásfej-
lesztő, logopédus hiányozhat. A mi városunk ezt toleráns módon megoldja.”

(Interjúrészlet – szakmai tanácsadó)

„Mi olyan megoldást is alkalmazunk, hogy ha az óvodában nem oldható meg a fejlesztés, 
mert nincs szakember, akkor a szülők elviszik a gyereket fejlesztésre egy másik óvodába 
vagy gyógypedagógiai intézménybe, de azt is igénylik, és teljes joggal, hogy az legyen bent 
az óvodában (t.i. a foglalkozás), úgy, ahogyan a törvény előírja.”

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

„A kormány döntése volt, hogy lehetett pedagógiai asszisztenst felvenni, és lehetett pszicho-
lógusokat foglalkoztatni. 
A mi térségünkben pedagógiai asszisztens is van, székhelyenként hét.”

(Interjúrészlet – szakértő)

„A sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatban már vannak az óvodákban tapasz-
talatok, ez már jobban és gördülékenyebben megy, mint a most beóvodázott kicsiknél (ld. 
háromévesek). Sok projektben vettünk részt, van tudásunk, kiépült a rendszer, az együtt-
működés. 
De most a háromévesek között nagyon sok a hátrányos helyzetű. Nehéz.” 

A személyi feltételek között az eredményes nevelés alapfeltételeként említették a 
támogató családi hátteret, ahol a család a gyereket és az óvodapedagógusok munkáját 
is támogatja.

„Nálunk vannak olyan óvodák, ahol egyre több autista és SNI-s jelentkezik, nagyon nagy 
a számuk. Nem csak az autista, más is. Kellene gyógypedagógus, és jó lenne a szülőkkel – 
minden szülővel – a jó kapcsolat is. Mert mi hiába próbálunk együttműködni…” 

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)
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„Az önkormányzat hozzáállása nagyon-nagyon fontos. 
A város önkormányzata fenntartotta például az SNI-s csoport működtetését, bár nem kö-
telező. Nem kötelező neki fenntartani, de fenntartja.
Két SNI csoport is van, akik részleges integrációban vannak. 
Ez azt jelenti, hogy megoldjuk a fejlesztést is, és mégis együtt vannak a nem SNI gyerekek-
kel. Ez két székhely-óvodában is így van. A mi óvodánkban például csak autista gyerekek 
vannak, máshol down-szindrómások. A szülőkkel is jó a kapcsolatunk, ebbe a dajkákat is 
bevonjuk. Persze, nem egyszerű”.

(Interjúrészlet – óvodavezető)

A meglévő tudás hasznosulására erős törekvések vannak, bár többen említették, 
hogy a régi rutinok, amik eddig jók voltak, nem mindig működnek. Új tudás még 
nincs, azt együtt próbálják kitalálni – van, ahol külső támogató segítségével. A si-
kerek, kudarcok okát elsősorban „belül”, általuk kontrollálható és megváltoztatható 
tényezőkben keresik, mint például az óvodapedagógus szakértelme, attitűdje, válto-
zásra való hajlandósága, az együttműködési készsége más szereplőkkel. 

A kötelező óvodázás feltételeivel kapcsolatban tapasztalt változás bizonytalanságot 
is okoz. Felemás eredményeket adó gyakorlatról is beszámoltak az interjúalanyok. 

„A személyi feltétel adott is, meg nem is. Vegyük a tárgyi feltételeket. Megérkezett a sok  
hároméves. Van csoportszobánk, tudnak hol vetkőzni-öltözni, van hely a fejlesztésekre, ét-
kezésekre, játékra. Csak éppen nincs kellő számú kis mosdó, megfelelő méretű WC a kicsik-
nek a megnövekedett létszám miatt.”

„Vagy nézzük a szobatisztaságot. Nagyobb számban jelennek meg, akik ezzel küzdenek. 
A tisztába tevés sok időt vesz igénybe, többet, mint eddig. Ehhez például nem elegendő a 
meglévő személyi feltétel.”

(Interjúrészlet – óvodavezető)

„Én mondok mást is. Nálunk sok óvodára jellemző, hogy a kötelezettség nemcsak a kicsik 
létszámát növelte meg, hanem a háromévesek között nagyon nagy arányban vannak hátrá-
nyos helyzetű gyerekek. Nem tudjuk, mit kezdjünk velük, nincs hozzá fejlesztői tudásunk.”

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

De a szülőkkel való kommunikáció sem működik úgy, ahogyan eddig. Az újonnan 
óvodáztatott gyerekek szülei változó módon fordulnak az óvodához.

„A szülőnek nem lehet azt mondani, hogy te hozd, a másiknak meg azt, hogy te ne hozd. 
A törvényben úgy lett volna jó, ha esetleg ezt (t.i. hogy behozza-e a gyereket hároméves 
korban az óvodába) egy kicsit jobban rábízták volna a szülőre.” 

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)
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„Én azt látom, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek, de szerintem a tehetségesnek is, 
szüksége van arra, hogy óvodába járjon. Ilyenkor a gyermekvédelmisekkel jobban össze 
kellene ezt a dolgot hozni, és az ő javaslatukra kellett volna kötelezően beóvodázni azokat 
a gyerekeket, akiknek erre szüksége van. Úgy látom, hogy ahol ez így van, ott működik is.”

 (Interjúrészlet – szakértő, fejlesztő)

Több vonatkozásban is megjelent a beszélgetésekben a szülői ház, a család szerepe. 
A megfogalmazások arra világítanak rá, hogy a család által nyújtott támogató hátteret 
szükséges feltételnek tartják. Ha a támogató attitűd akár a gyerek, akár az intézmény 
felé hiányzik, az megakadályozza az eredményes fejlesztést, kockáztatja az óvodázás 
sikerét.

„Nálunk bevált gyakorlat a szülőkkel való együttműködés, de ez nem úgy kezdődik, hogy 
együttműködnek. Ez egy folyamat. Mi ezt úgy segítjük, hogy egymással hozzuk össze a szü-
lőket, hogy kicserélhessék a tapasztalataikat. Így lesznek együttműködőbbek, de ez nem 
megy könnyen.”

(Interjúrészlet – óvodapedagógus)

Többen is beszámoltak a meglévő tapasztalatok hasznosításáról a szülői kapcsolat 
kialakításában.

„Nekünk sok tapasztalatunk van ebben. A Biztos Kezdet Gyerekházak működése során 
mindvégig erős volt a szándék a szülők, és különösen az édesanyák bevonására. 
A gyerekházakban folyó munka növeli a szülők részvételét a gyermekük nevelésében, a 
szakmai segítség pedig hatással van a gyerekházakban folyó tevékenységek minőségére, gya-
koriságára. Jó, hogy benne voltunk a programban, most kevesebbet kínlódunk.” 

(Interjúrészlet – óvodavezető)

„Éreznie kell a szülőnek, hogy ugyanolyan fontos az ő gyereke, mint akinek nincs problémá-
ja. Az már jó, ha fogadóórákra eljönnek, elmondják a problémáikat.
Nagyon nehéz elfogadni a szülőnek, ha az ő gyerekével baj van. Ezzel sokat kell foglalkozni, 
segíteni, támogatni őket.” 

(Interjúrészlet – gyógypedagógus)

Hárítás is megjelenik, bár nem direkt módon.

„Én azt látom, hogy nincs összhangban a bölcsődével sem az intézkedés végrehajtása. 
Ott négyéves korig maradhat a gyerek, de mivel ott sorban áll a gyerek, ezért ezt úgy oldják 
meg, hogy óvodába küldik, pedig még ott maradhatna egy évet. 
Volna lehetőségük segíteni. A két intézmény közötti átjárhatósággal is kellene foglalkozni.”

(Interjúrészlet – óvodavezető)
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A törvény nyilvánvaló jó szándéka megalapozhatja azt, hogy a hátrányos helyzetben 
lévő gyerekek esélyt kapjanak, éppen az óvodai élet által arra, hogy minél kisebb hát-
ránnyal léphessenek az iskolába.

„Az óvoda valóban alkalmas arra, hogy a lemaradást (azok egyes részterületeit) észreve-
gye, felzárkóztasson, a szülőkkel együttműködve stratégiákat kezeljen, a nehezen bevonha-
tó szülőkhöz segítséget keressen és találjon, a szunnyadó, és a család által fel nem fedezett 
tehetséges gyerekeket kibontakoztassa, az eltérő fejlődésmenetű gyerekeket eljuttassa a 
megfelelő fejlesztésekre. Erre készül fel az óvodapedagógus az alapképzésben, de a tovább-
képzésekben is.”

(Interjúrészlet – fejlesztő, képző)

A hároméves kori kötelező óvodáztatás többféle anomáliát hordoz: egyfelől eddig 
is óvodába járt a legtöbb 3 éves, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása még-
sem valósult meg mindig maradéktalanul, annak ellenére, hogy az érintett gyerek járt 
óvodába. Másfelől tény, hogy a törvény óta nem kell „utánanyúlni” a szülőknek azért, 
hogy vigyék a gyermekeiket óvodába. A kulcsszereplők erről így beszélnek:

„A megvalósítás nem mindig sikeres: az óvodapedagógusok nincsenek felkészülve a szülők-
kel történő együttműködés speciális formáira. 
A »bölcsek köve«, az, hogy mit kell tenni a más kultúrájú szülővel, nincs a pedagógus kezé-
ben, de sokan azt hiszik, hogy ott van. (Majd én megmondom a szülőnek, hogy mit tegyen-
típusú attitűd.) A családközpontú intervenció épp azt jelenti, hogy minden család más, 
nem csak a gyerek), és ezért a családokat is differenciálni kellene. Az erre való felkészítés 
szinte teljesen hiányos”.

 (Interjúrészlet – szakmai tanácsadó)

Az interjúk során a legtöbben megfogalmazzák, hogy léteznek jó hagyományok, de
•	 nem terjedtek el általánosságban (a szükséges mértékben) azok a differenciálás-

ra irányuló „technikák”, módszertani megoldások, amelyek csoporton belül nem 
diszkriminálják a gyerekeket, hanem valódi, egyszerre, egy időben történő, sok-
rétű tevékenykedési lehetőséget biztosítanak a különböző képességű, más és más 
háttérből érkező gyerekek számára.

•	 Az előrelépéshez, a pedagógiai munka eredményességéhez nem elegendők a már 
megismert módszertani megoldások, hanem a meglévő kereteket kellene (lehetne) 
átalakítani. Ilyen lehet a véleményezők szerint a csoportok és életkorok átlépése, 
változatos programok nyújtása óvodán belül, a digitális technika által nyújtott 
lehetőségek kihasználása (az életkorhoz igazítva). A régi rutinok csak hébe-hóba 
követhetők, inkább egyéni utakkal boldogulnak jobban. 

•	 Ahhoz, hogy minden gyermek olyan fejlesztést kapjon, ami számára adekvát, sok-
kal több együttműködésre és a szülők bevonására lenne szükség. Ennek emberi és 
szakmai kultúrája hiányos. 
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•	 A minősítési rendszerre szükség van, de a jelenlegi nem tér ki arra a finommunká-
ra, ami a fejlesztés és az eredményesség lényegét adja – sokkal inkább az általános-
ságban megvalósítandó óvodapedagógusi feladatokra fókuszál.

A szakemberek azt is fontosnak tartották elmondani, hogy az egységesen kötelező 
jelleg megmaradása is lehetne differenciáltabb, rugalmasabb.

„Az otthonmaradás, felmentés szempontrendszere kidolgozatlan. Sok esetben jó megoldás 
az otthonlét. Ennek monitorozása nincs kitalálva.
Persze néhány gyerek maradhasson a bölcsődében 4–5 éves koráig, így is járhatnának 2 évet 
óvodába, hiszen minden bizonnyal csak 7 évesen mennek iskolába. De ez egyedi megoldás 
legyen.”

(Interjúrészlet – kutató-fejlesztő)

„A HH és HHH gyerekek is maradhassanak még a jól működő (ha tényleg működik, és 
tényleg járnak) Biztos Kezdet Gyerekházakban. Adott esetben ezt lenne inkább értelme 
kötelezővé tenni.”

(Interjúrészlet – óvodavezető)

„Nagyon fontos lenne, mint egy megoldás, a Biztos Kezdet Gyerekház és az óvoda közti 
sokkal intenzívebb és konkrétabb együttműködés. Erre vonatkozott egy pilot program, de 
egy év után leállt.”

(Interjúrészlet – óvodavezető)

 A tapasztalatok azt erősítik meg, hogy az intézmények együttműködésére a szakem-
berek és az intézmények között már ebben a rövid felkészülési szakaszban is voltak 
kísérletek, de a megvalósulást nem tartják kielégítőnek. Az óvodapedagógus és a daj-
ka túlterhelt, a feltétlenül igényelt külső szakmai segítő (pl. gyógypedagógusok, fej-
lesztők) nincsenek bent a csoportszobában, csak a fejlesztő szobában van idejük fog-
lalkozni a gyerekekkel, így nem ismerhetik meg a gyerek személyiségét. Nincs vagy 
hiányos a kultúrája és rendszere, protokollja a fejlesztők, szülők, óvodapedagógusok 
együttműködésének. Nincs vagy hiányos az együttműködés a szakemberek és a szo-
ciális hálózat szakemberei között. (Családsegítők, gyermekjóléti szolgálatok, szociális 
munkások, jogi segítségadás, családterápia). Fentiek mindegyike összefügg a kötelező 
hároméves kori óvodázással, hiszen ezek nélkül az óvodai részvétel „csak” jelenlét. 
Különösen igaz ez a magas létszám, a sok adminisztráció, a felkészületlenség és az 
asszisztensi segítséghiány miatt. 

A javaslatok szerint be lehetne építeni a már meglévő integrációs tapasztalatokat az 
óvodákba.24 

24 A legtöbbet a Biztos Kezdet Gyerekházak és az IPR-es programok kapcsán lehetne hasznosítani.
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Azt minden megszólaló szakember megerősítette, hogy a meglévő jó gyakorlatokra 
építeni kellene. Ilyenek a Lépésről-lépésre program, az IPR, a Beovi program, a Kom-
petencia alapú óvodai programcsomag, a Biztos Kezdet Óvodai Program (csak pilot 
szakasza volt), a szülőkkel való együttműködéshez pedig a Biztos Kezdet Gyerekhá-
zak tapasztalatai. Azt is javasolták, hogy a tapasztalatok alkalmazásához legyen meg 
– serkentőnek, motivációnak – a külső támogatás. Többek között fontosnak tartják, 
hogy az önkormányzatok és az óvodavezetők dokumentációja közötti összhangra na-
gyobb hangsúlyt kell fektetni.

„Kockázatos, ha mindössze annyi az eredmény, hogy volt egy jó szándékú törvény, de sem a 
részletek (rendeletek) szintjén, sem anyagilag, sem a megvalósítás tekintetében messze nem 
maradéktalan a megoldás.”

(Interjúrészlet – fejlesztő)

Arra a kérdésre, hogy voltak-e a hároméves gyermekek fejlesztése (elérésének, óvo- 
dázásának stb.) eredményes gyakorlatának alakítására vonatkozó kezdeményezések, 
megoszlanak a vélemények. Jól érzékelhető az interjúalanyok tapasztalataiból, hogy 
keresik a lehetőséget arra, hogy kapcsolatot építsenek az elmélet és gyakorlat között. 
Van több olyan intézmény is, ahol az óvodapedagógusok keresik a lehetőségét annak, 
hogyan tudják értelmezni, elemezni saját tevékenységüket.

„A mi jó gyakorlatunk az, hogy a helyi program megvalósulását dokumentálja az általunk 
készített Csoportnapló és a gyermekek egyéni fejlesztését nyomon követő »Fejlődésem lépé-
sei« egyéni fejlesztési napló. 
De vannak kiadványaink is, már 2002-től. 
Most készítjük a szocializációt fejlesztő játékgyűjteményt.
»A fejlődésem lépései« egyéni fejlesztési napló célja olyan dokumentum létrehozása volt, 
melyben a gyermekek eredményei gyorsan leolvashatók, vizuálisan is jól értékelhető és al-
kalmazása során pontos képet kapunk a gyermekek erősségeiről, gyengeségeiről az óvodába 
lépéstől az iskolába lépésig. 
És ez megkönnyíti a folyamatosan növekvő adminisztrációs munkát.”

Amire még feltétlenül szükség van a megszólalók szerint:
•	 együttműködő szakmai szolgáltatások kialakítása, 
•	 alapképzésben és továbbképzésekben való felkészülés támogatása, 
•	 rugalmasabb, többféle megoldást kínáló rendszer létrehozása.
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Végezetül… egy sokkal régebbi tapasztalat:

„… a gyerek (…) visszahozhatatlan, pótolhatatlan korban jár hozzánk, és ha ezt jó lég-
körben, viszonylagosan derűs, kiegyensúlyozott légkörben teheti meg, akkor nyilvánvalóan 
szerencséje van, mert jó helyre került. 
Ha kiégett, fásult, fáradt felnőttek veszik körül, akkor is fel fog nőni, akkor is lesz belőle 
felnőtt, tagadhatatlan, de nem biztos, hogy olyan lesz belőle, amilyen lehetne.” 

Intézményvezetők, fenntartók25

Mint már jeleztük, az iskolás kor előtti fejlesztésnek, az óvodai nevelésnek nem-
zetközi szinten is kimutathatóan eredményes hatása van a gyermekek fejlődésében, a 
hátrányok csökkentésében. 

A téma szakmai diskurzusai során egyetértés alakult ki abban, hogy a közneve-
lési rendszerhez kapcsolódó szak- és szakmapolitika, a kutatás-fejlesztés-innováció 
folyamata a gyermekek érdekét a leginkább akkor képviseli, ha a területen zajló tevé-
kenységek nem egyedi fejlesztések eredményeképpen létrejövő spontán kezdeménye-
zések, hanem rendezett, átlátható, az esélyek megteremtése érdekében mérhető hatást 
kifejtő tevékenységek formájában jelentkeznek és valósulnak meg. Ennek érdekében 
és az előzetes tapasztalatok alapján érdemes megfontolni néhány javaslatot. A kötelező 
óvodázás körül fejlesztési modellek láthatóan még nem alakultak ki, az óvodák a régi 
rutinok alapján és meglévő kapcsolatrendszerük felhasználásával tesznek lépéseket a 
problémák megoldására. 

A tapasztalatok összegzéseként az állapítható meg, hogy a finanszírozás legjobb 
mutatói nem a pénzügyek terén, hanem inkább a hatékonyság és eredmények méré-
sében keresendők. 

Megbízható adatok akkor állnak rendelkezésre, ha olyan minőségi adatgyűjtés zaj-
lik, amelyben a gyermekekkel, a gyermekek elhelyezésével, az óvodapedagógusokkal 
és az erőforrásokkal kapcsolatos döntések megbízható, minőségi adatgyűjtésre ala-
pozódnak. Jelenleg ez még nem mondható el a hazai rendszerről. A témában zajló 
fejlesztések pozitívuma, hogy a gyermek számára előnyös minden olyan lépés vagy 
akció, amelyre sor kerül, és már hároméves életkortól biztosítja és előmozdítja saját 
személyes fejlődését, megerősíti a család szerepét és kompetenciáit.

Ami megállapítható e kutatás alapján: 
1.)  Az óvodák lépései, fejlesztései egyediek, zömében az intézményi folyamatokra 

fókuszálnak, és még nincs megfelelő mennyiségű tapasztalat arról, hogy mi-
lyen szociális interakciókat érdemes vagy szükséges működtetni, felhasználni 
a létszámnövekedés, a gyermekek összetételében történt változás követeztében 
előálló kihívások kezelésére. 

25  Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk., 2008): A küszöbön. Sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodák-
ban. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, OKM, Budapest. 
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2.)  Arról sincs még képünk, hogyan hat ez általában a gyermekek fejlődésére, és 
specifikusan egy-egy gyermek fejlődésére. 

3.)  A hároméves kori óvodázási kötelezettség végrehajtása élénk interakciókat ered-
ményezett az óvoda és az óvoda szűkebb környezete között. Megjelent a szülők-
kel folyó erőteljesebb, témaspecifikus kommunikáció, például a felmentések, a 
gyakorlati megvalósítás, a tárgyi és személyi feltételek megteremtése és a min-
dennapi pedagógiai tevékenységek kapcsán. 

4.)  Az interakciók több helyen láthatóan kiterjednek a gyermekre, a pedagógiai fo-
lyamatokban zajló szakmai és szakmaközi kommunikációra, de egy szélesebb 
körre is: a gyermekre, a gyermek családjára és az egész környezetre is. 

5.)  Nincs tudásunk arról, hogyan működik ez a „rejtőzködő”, pályázatokban-
együttműködésekben meg nem jelenő, többségében hátrányos helyzetű gyer-
mekeket nevelő intézményekben. 

Milyen javaslatok fogalmazhatók meg az elmondottakkal összefüggésben? 
•	 Bár az elmúlt években a hazai oktatás- és fejlesztéspolitikai törekvéseknek, vala-

mint az e területen megvalósuló nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően 
egyre több tapasztalat halmozódott fel az óvodai nevelés területén, a kötelező óvo- 
dázás tapasztalatairól, beválásáról még nem készült átfogó kutatás hazánkban. Ezt 
mindenképpen pótolni kellene.

•	 Hogyan vélekednek a hároméves kortól köteles óvodázásról meghatározott ér-
dekelt csoportok (vezetők stb.)? Milyen hiányosságai vannak a törvény érvénye-
sítéséhez összegyűjtött tapasztalatok alapján az óvodai gyakorlatnak? Milyen 
területeken jelentkeznek fejlesztési-támogatási igények? Hogyan lehet a hazai és 
nemzetközi fejlesztések eredményeit az óvodapedagógusok széles köréhez eljut-
tatni úgy, hogy a mindennapi gyakorlatot közvetlenül segítsük? Hogyan érhető el, 
hogy a továbbképzések hatására megváltozzon a pedagógiai attitűd, a szervezeten 
belüli tudásmegosztás, a napi gyakorlat? Hogyan érhető el, hogy az innovációk, 
illetve a fejlesztések a kevéssé érdeklődő, kevéssé innovatív intézményekhez és 
pedagógusokhoz is eljussanak? A feltett kérdésekre szakmapolitikai és gyakorlati 
válaszokat kellene megfogalmazni.

Ennek érdekében az alábbi táblázatban összegeztük azokat a körvonalazódó fel-
adatokat, amelyek a szakmapolitikai döntések meghozatalát és az eredményes óvodai 
fejlesztési gyakorlat kialakítását egyaránt támogatják.
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Körvonalazódó feladatok Elvárható produktumok A feladat delegáltja
Központi oktatáspolitikai 
döntések a differenciált, a helyi 
igényeknek leginkább megfelelő 
gyakorlat kialakítására.

Erőforráslista készítése az óvo-
dai nevelés hároméves korra is 
fókuszáló szervezeti és financiá-
lis hátteréhez

Az oktatásirányítás szintje 

A megvalósítás segítése, a 
központi döntések helyi szintű 
realizálása

Regionális és helyi megvalósítók
szervezeti rendszerének támo-
gatása

Intézményfenntartók szintje

Szakmai szolgáltató hálózat 
kiépítése

Az óvodákat támogató szolgál-
tatói háttér tervének elkészítése Az oktatásirányítás szintje

Óvodapedagógusok szakmai 
csoportban dolgozásának ösz-
tönzése

Ösztönző rendszer tervezése Háttérintézetek szerepének 
erősítése

Óvodapedagógus és más szakte-
rületek szakemberei tudáscseré-
inek szervezése

Együttműködő team-ek tudás-
térképének létrehozása

Háttérintézetek szerepének 
erősítése

A külső támogatást igénylő 
óvodák egyéni igényeinek feltér-
képezése

Differenciált, a helyi gyakorlatot 
leginkább támogató megoldások 
kidolgozása

Háttérintézetek szerepének 
erősítése

A létező tapasztalatok (együtt-
működési), jó gyakorlatok, 
szakmaközi hálózatok feltérké-
pezése

Hálózat-térkép, tudásterjesztési 
terv, tapasztalatcsere aktivizálá-
sa a helyi törekvések támogatása 
érdekében

Intézményfenntartók szintje 
+ Háttérintézetek szerepének 
erősítése

A jól működő intézmények há-
lózati központtá, tudásközpont-
tá fejlesztése

Fejlesztési terv készítése a háló-
zatok központi intézményeinek 
a támogatására

Háttérintézetek szerepének 
erősítése

A horizontális tanulás koordi-
nálása, jó gyakorlatok terjesz-
tése

Munkaterv a horizontális tanu-
lás erősítésére

Intézményfenntartók szintje 
+ Háttérintézetek szerepének 
erősítése

Az elérhetőség és a közelség le-
hetőségeinek megteremtése

Az intézményhálózat működési 
logisztikájának
tervezése

Intézményfenntartók szintje



Hátrányos helyzetű tanulók 
és az idő előtti iskola- 
elhagyás összefüggései

2 fejezet.
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2.1. A KÉRDÉS FELÉRTÉKELŐDÉSE

Az elmúlt 40 év során a mindenkori közoktatási/köznevelési törvényekben változó 
kritériumrendszerrel, de mindenkor helyet kapott a hátrányos helyzetű tanulók/di-
ákok/hallgatók fogalmi leírása, illetve meghatározták azt a feltételrendszert, amely 
alapján meghatározhatóvá és besorolhatóvá váltak e fogalom (és paragrafusok) hatá-
lya alá tartozók.
E tanulókkal kapcsolatban alapvetően két komoly és kezelendő probléma merült fel:

1.  a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi teljesítménye akár önmagukhoz 
mérten, akár a többi tanulóval összevetve általában rendkívül alacsony érté-
keket mutat, így ez a tény eleve meghatározza az általános iskolát követően a 
továbbtanulási lehetőségeket,

2.   éppen a sikertelen tanulási eredmények és iskolai kudarcok miatt jelentősen 
megnő az idő előtti iskolaelhagyás kockázata.26

A szóban forgó célcsoporthoz tartozók helyzetét jelentősen megnehezíti, hogy 
közülük sokan szegénységben, sőt „mélyszegénységben” élnek.27 Közismert, hogy a 
szegénység a Magyarországon élő cigány /roma/ kisebbséget jelentősebb mértékben 
érinti, mint a többségi társadalomhoz tartozókat. Ebben a közegben a különféle tí-
pusú hátrányt okozó tényezők (pl. egészségi állapot, a minőségi oktatáshoz történő 
hozzáférés, a lakóhely minősége stb.) összegződnek, s ez jelentősen csökkenti az itt élő 
gyerekek esélyeit mindazzal kapcsolatban, ami az iskolával és a tanulással összefügg.

További problémaként jelennek meg azok a tanulók, akiknek nem a szegénységből 
adódóan vannak gondjai, legyen szó tanulásról vagy éppen az iskolai beilleszkedésről. 
Noha az elmúlt években számos intézkedés történt a sajátos nevelési igényű tanulók-
kal kapcsolatban, mégsem állítható, hogy az ő helyzetük – ami az iskolát és a tanulást 
illeti – megnyugtató módon rendeződött volna. 

26 Visszautalva a bevezetésre, úgy is megfogalmazható ez a probléma, hogy olyan tanulókról beszélünk, 
akik rövid tanulási utat jártak be, és ez a tanulásra fordított „rövid időszak” – nyilván ismét csak 
komplex okok miatt – szinte bizonyosan nem volt alkalmas azoknak a tudás és kompetencia-együt-
teseknek a megszerzésére, amelyek lehetővé tennék egy-egy szakma megszerzését (sokkal inkább a 
megszerzett szakma eredményes gyakorlását), vagy valamiféle továbbtanulást, akár egy másik (eset-
leg érettségire épülő) szakma megszerzését, vagy magasabb szintű (pl. felsőfokú) tanulmányok foly-
tatását. A korai iskolaelhagyás szinte biztos következménye az, hogy  

1. a fiatalok nem tudnak bekerülni a munkaerőpiacra; 
2.  jelentős annak a veszélye, hogy minél inkább nő a nem tanulással töltött időszak az 

egyén életében, annál inkább nő annak a veszélye, hogy egyre erőteljesebben „kopik” a 
megszerzett „iskolai tudás” vagy a fejlesztett kompetenciák együttese. (Lásd erről később: 
az „újrakezdő” tanulókkal kapcsolatos fejezetet!)

27 Lásd erről: Ferge Zsuzsa (2016): Nem cserélek elveket (Életút-beszélgetések, készítette: Weiler Katalin) 
Noran Libro, Budapest. 208. és következő oldalak
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Nem könnyíti meg ennek a helyzetnek a kezelését az sem, hogy továbbra is meg-
osztja a szakmai – és a szélesebb értelemben vett – közvéleményt az integrációval és 
az inklúziós iskolai gyakorlattal összefüggő kérdéskör.

Az előző fejezetben már láttuk, hogy milyen szerepe van (és lehet) az óvodának a 
hátránykompenzációban. Itt – az összkép kedvéért – egy évtizedre vonatkozó adato-
kat mutatunk be.

Az alábbi ábrák azt mutatják be, hogy már az óvodában is megjelennek azok a 
gyerekek, akiknek az intézményes jellegű (eredményes) nevelése számos nehézségbe 
ütközhet. Noha az elmúlt két évtized során a kategóriák változtak, az adatok mégis 
összehasonlíthatók. Az ezredfordulót követően a veszélyeztetett és az intézeti/állami 
nevelőotthonokból érkezett gyermekek, valamint a közösségekbe nehezen beilleszt-
hető gyermekek együttes aránya sem éri el az összes óvodás tíz százalékát. Ez arra 
vezethető vissza, hogy elsősorban a különösen súlyos (hátrányos) helyzetben lévő (sok 
esetben roma) gyermekek jelentős része ekkor még nem járt óvodába. Egy évtized 
múltán a helyzet annyiban változott, hogy egyrészt egyre több, a jelzett kategóriákhoz 
tartozó gyermek részesülhetett óvodai ellátásban, másrészt jelentősen romlott (külö-
nösen a többgyermekes) családok helyzete. Az arányok ennek megfelelően megvál-
toztak, mégpedig rendkívül kedvezőtlen módon. Immár a gyerekek több mint egy-
harmada sorolható azokhoz a kategóriákhoz, amelyek esetében különösen fontossá 
válnak a jövőre irányultan a tanulást (is) támogató prevenciós megoldások.

Mindent egybevetve megállapítható, hogy az óvodáztatás szerepe és jelentősége 
különösen megnőtt, mégpedig a lehetséges kompenzálószerepe miatt. A megnyúj-
tott időtartamú intézményes körülmények között zajló szocializációs folyamat esélyt 
kínálhat arra, hogy a gyermekeket már az iskolába lépés idejére felvértezi azokkal a 
kompetenciákkal, amelyek esélyt kínálhatnak az eredményes tanuláshoz.

1. ábra  Az óvodások egy évtizedes problématérképe (fő)

Forrás: Oktatási Évkönyv 2001/2002            Forrás: Oktatási évkönyv 2013/2014
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Ha tovább követjük a szóban forgó tanulókat, láthatjuk, hogy az iskolába történő 
belépéskor az adatok jól érzékeltetik a probléma nagyságrendjét. Minden „speciális” 
esetű tanuló eredményes és hatékony oktatása önálló módszertan alkalmazását igény-
li, amelynek a sikerét részben a korábbi években lezajlott fejlesztések garantálhatják. 

A valóság azonban bonyolultabb annál, mint ami a statisztikai adatsorból kiolvas-
ható. A legtöbb hátrányos helyzetű tanuló esetében ugyanis – már az óvodában is – a 
„hátrányok” halmozódnak, ami nemcsak a támogatási formák (pl. emelt normatí-
vák, nevelési segélyek stb.) sokrétűségének a kérdését veti fel, hanem olyan komplex 
módszertanoknak az alkalmazását is, amely megfelelő szakszemélyzet nélkül nem 
működtethető.

Elvben a számok alapján azt lehetne gondolni, hogy szinte minden iskolára jut 
ezekből a tanulókból jó néhány. Ám a valóság itt is más, mert a (sokszor halmozot-
tan) hátrányos helyzetű tanulók térbeli elhelyezkedésének a jellemző vonása éppen az 
egyes iskolákban történő koncentrálódás, amely a legsúlyosabb – és ezért a legnehe-
zebben kezelhető – esetekben az intézmények teljes (etnikai/szegénységi) szegregáló-
dásához vezethet.

2. ábra Problémát (is) jelent(het)ő tanulók száma az általános iskolában (fő) 2015

Forrás: Oktatási évkönyv – EMMI, 2015

A problémák részletezése helyett egyetlen ábra segítségével érzékeltetjük a követ-
kezményeket. Az elmúlt évek hazai tanulói teljesítményeire mutat rá az alábbi ábra. A 
nemzetközi összehasonlításból is kitűnik, hogy a magyar tanulók iskolai teljesítmé-
nyeit döntő mértékben meghatározza a tanulók családi háttere:28

28 Ez azonban nem új felismerés. Lásd erről: a Pedagógiai Szemle 1967. 02. 17-én tartott ankétját és en-
nek ismertetését: Mayer József (2008): Kitörés FÁK-program 5. OKI, Budapest.
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1. a szülők iskolázottsága, és ebből következően
2.  a család anyagi és társadalmi (kulturális) körülményei.

Az ábra azt is érzékelteti, hogy a rendkívüli mértékben „széttartó” tanulói telje-
sítmények mögött egy szelektív iskolarendszer áll, amely – amint ezt igazolták is az 
elmúlt két évtized kutatásai – nem képes csökkenteni a tanulók közötti – induló – kü-
lönbségeket, sőt, az alapiskoláztatási szakasz végére inkább növeli azokat.

3. ábra A diákok gazdasági és szociokulturális hátterének szerepe a tanulói teljesítmények 
differenciálódásában

Forrás: OECD (2012): Equity and Quality in Education – Supporting disadvantaged students and schools. OECD 
Publishing

Az eddig elmondottak felvetik elsősorban azt a kérdést, hogyan és milyen eszkö-
zök/módszerek alkalmazásával lehet elősegíteni a különféle típusú hátrányokkal ren-
delkező tanulók esélynövelését, elérni azt, hogy

1.   többségük önmagához (képességeihez) képest megfelelő szinten legyen képes 
teljesíteni az iskolában,

2.   ennek következtében legyen módja és lehetősége bekapcsolódni a(z érettségit 
is nyújtó) középfokú képzésbe, s nem utolsósorban

3.   mindeképpen meg lehessen akadályozni azt, hogy a tanuló a képzési idő befe-
jezése előtt – akár az alap-, akár a középfokú oktatás során – elhagyja az iskola, 
a tanulás világát.
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Más szempontból nézve ezt a kérdést, egyértelműnek tűnik, hogy a legfontosabb 
feladat az, hogy megakadályozhatóvá váljon a családon belüli alacsony iskolázottság 
újratermelődése. Ennek a problémának a kezeléséhez mindenképpen célszerű lenne új-
ragondolni az egyénekre/családokra irányuló támogatási szisztémákat.

2.2.  A KORAI ISKOLAELHAGYÁS MEGELŐZÉSE ÉS  
A FELZÁRKÓZTATÁS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI GYAKORLATA

Egyes amerikai kutatások – amelyek még a ’60–’70-es évek során keletkeztek – leg-
fontosabb felismerése az volt, hogy az iskolai lemorzsolódás okait nem feltétlenül a 
tanulók tanulmányi kudarcaiban kell keresni. Az volt a vélekedés, hogy sokkal inkább 
az iskolákban megjelenő igen magas számú, a többségi társadalomtól eltérő kultúrájú 
és környezetben élő családok gyermekeinek szocializációjáról van szó, amely miatt 
a különböző kultúrával és értékszemlélettel érkező tanulókat az iskolában dolgozó 
pedagógusok döntő része nem tudja (és/vagy nem akarja) kezelni.
Az elmondottakkal összefüggésbe hozták azokat a tényezőket, amelyek szerint

1.   sok esetben a kisebbségben élő családok értékrendjét és kultúráját nem veszik 
figyelembe az iskolákban, viszont amit az intézmények a tanulóknak tudnak és 
akarnak nyújtani, az nem felel meg a család elvárásainak. 

2.  Érdekes tapasztalat volt az is, hogy a szülők azt kifogásolták, hogy a pedagógu-
sok nem megfelelő módon közelítik meg a tanulókat, sem nevelői, sem pedig 
oktatói oldalról. 

A kutatók felmérése szerint Amerikában az őslakosokat az intézmények választá-
si kényszer elé állítják azzal, hogy direkt módon akarják elfogadtatni a szülőkkel és 
gyermekeikkel az iskola „szabályait, pedagógiai értékeit.” Ez viszont azt eredményez-
heti, hogy a tanulóknak és családjaiknak fel kellene adni a saját kultúrájukat, ami 
mindenképpen feszültséget generálhat. Ezek a választási kényszerek sok esetben arról 
tanúskodtak, hogy a tanuló már az iskola kapujában elveszíthette saját identitását, 
amelyek – a kutatási adatok alapján – a tanulóknál számos pszichés és magatartási 
problémát idézett elő. Ezeknek a tanulóknak a jövőjét sok esetben kódolni lehetett:

1.   a társadalomba való beilleszkedési problémák jelentkezésében,
2.   az elsőtől nem elválasztható módon a munkaerőpiacon az alacsony fizetési ka-

tegóriákba történő besorolásban, s végül, mintegy következményképpen
3. a szegénységből adódó alacsony társadalmi státusz- és presztízshelyzetben.

Az elmúlt évtizedek kutatási eredményei alátámasztották azt is, hogy az iskolai 
lemorzsolódás legfontosabb okait a kutatók az intézmények működésében látták. En-
nek a hátterében az alábbi tényezők álltak:
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a) nagy létszámú iskolák;
b)  nem odafigyelő tanárok és tanulói közösség;
c)  passzív tanítási módszerek;
d)  irreleváns tanterv és tananyag;
e) a tudás nem megfelelő mérése;
f) túlterhelt tanárok;
g)  túl magas iskolai követelményszint;
h)  a szülők bevonásának a hiánya;
i) túl nagy fegyelem és szigor az iskolán belül.

Többeknek az volt a véleménye, hogy a lemorzsolódás megelőzhetővé válna, vagy 
csak kisebb számban fordulna elő az intézményekben, ha nagy létszámú osztályok 
helyett lehetőség nyílna kis létszámú tanulócsoportok kialakítására. Azt is fontosnak 
vélték, hogy sikert jelentene, ha többféle módszertani alternatíva állna a pedagógusok 
rendelkezésére és támogató tanulási környezetet tudnának biztosítani a rászoruló di-
ákok számára.

Interjús adatfelvételek között szerepel (NCES 1990),29 hogy a tanulók túlnyomó ré-
sze beszámolt arról, hogy a pedagógusok nem érdeklődnek a sorsukat illetően. Sok-
szor érzik, hogy az iskolában dolgozó tanárok „csak” leadják az anyagot, amit nekik 
mindenképpen követni kell, és elmaradnak azok a beszélgetések, amelyeket a tanu-
lók igényelnének. (Személyes problémák megbeszélése, az éppen aktuális társadalmi 
problémák áttekintése stb.).

A tanulók azt is fontosnak tartották megemlíteni, hogy sokszor nem kellőképpen 
magyarázza el a tanár a feladatot, első hallásra nem értik meg az adott tananyagot, és 
csak néha részesülnek dicséretben. Ezzel szemben különböző regulázásokat és bünte-
téseket előszeretettel alkalmaznak velük szemben a pedagógusok. Sablonos, frontális 
óravezetés mellett a tanulók passzívvá válnak, unatkoznak, ennek következtében nem 
érdeklődnek a tananyag iránt, noha egyébként maga a tananyag nem lenne unalmas. 
A tanulók jóval aktívabbak lehetnének a tanórákon, ha az órát tartó pedagógus be-
vonná őket a munkafolyamatba, megkérdezné a véleményüket az egyes kérdéseknél, 
és különböző feladatok elvégzésével lehetőségük nyílna a megszólalásra. A tanárnak 
ismernie kellene az egyes tanulók képességeit, készségeit, és ennek alapján személyre 
szabott kérdéseket és feladatokat oszthatna ki az osztály tanulói között. A kisebb cso-
portokban való tevékenykedtetés a gyengébben teljesítő vagy „szerényebb” képességű 
tanulók esetében jobban inspirálná a diákokat a jobb eredmények elérésére. 

A kutatások kitértek a tankönyvek tartalmaira is. Azt a következtetést vonták le, 
hogy szinte elenyésző azoknak a tananyagoknak a száma, amelyek a nemzeti etnikai 
kisebbségekkel foglalkoznak. De ide sorolhatóak azok a témák is, amelyek a társada-
lomban valós problémaként jelen vannak a tanulóknak a mindennapi életében. Van-

29  National Center for Education Statistics. 1990. Letöltés: https://nces.ed.gov/ (2016. 05. 01.)
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nak tanárok, akik bevallásuk szerint nem olvasnak ilyen és hasonló tartalmú könyve-
ket, tanulmányokat. 

Az amerikai kutatók legfontosabb javaslatai a lemorzsolódás csökkentésére és  
visszaszorítására, a tanulók felzárkóztatására a következők voltak:
•	 Az egész intézmény átalakítása/fejlesztése (tutori rendszer kiépítése, pártfogó ta-

nárok alkalmazása (problémák kezelése, a tanulókkal mindennapi személyköz-
pontú kommunikáció megteremtése, szülőkkel való folyamatos konzultáció).

•	 Pártfogói programok beemelése az iskola mindennapi működésébe (a szülőkkel és 
a gyermekeikkel való aktív közösségi munka kiépítése, közösségfejlesztési progra-
mok szervezése stb.).

•	 A tantestület tanítási módszertanának megújítása (frontális óravezetés helyett szé-
les spektrumban való szemlélet és az ún. projektek beépítése a tanításba).

•	 A tanulók kultúrájának minél pontosabb megismerése.
•	 Prevenciós programok (jelzőrendszerek működtetése) folyamatos jelenléte az isko-

lában (külső szakemberek, tanácsadók tevékenysége a szülők bevonásával együtt).

Rumberger (1995)30 szerint nagyfokú összefüggés van a család iskolai végzettsége és 
az iskolai lemorzsolódás között. Azokban a családokban, ahol a szülők alacsony isko-
lai végzettséggel rendelkeznek, jóval alacsonyabb a gyermekeikben a tanulási hajlan-
dóság, mint azokban, ahol a szülőknek magasabb az iskolai (főiskola, egyetem, egyéb 
képzéseken való részvétel) végzettségük. 

Az ő gyermekeikben tudatosul az a gondolkodási attitűd – szemlélet –, hogy minél 
magasabb az iskolai végzettségük, annál nagyobb az esélyük arra, hogy a munkaerő-
piacon kvalifikált pozíciót szerezhessenek. 

A családi háttér vizsgálatánál Crane (1991)31 megalkotta az ún. „járvány-modellt.” 
Ennek az a lényege, hogy akik egy adott közösségben, szomszédságban élnek, hasonló 
szociális problémákkal küzdenek. Ez különösen akkor veszélyes, ha valakinek a bará-
tai és ismerősei között nagyszámban vannak jelen a lemorzsolódottak. 

Kutatási adatai alapján megállapítható, hogy a legtöbb szociális problémával – ne-
hézséggel küzdő közösségekben a gyermekeknek ötvenszer nagyobb az esélyük arra, 
hogy idő előtt elhagyják az iskolát. Az eltérő szociokulturális hátterű családok közötti 
társadalmi különbségek és az ebből adódó társadalomban elfoglalt pozíciókülönbsé-
gek is egyértelműen hatással vannak a tanuló iskolai életútjára. A kutatási adatokból 
megállapítható, hogy

1.  Ha  a családon belül a szülőknek, és/vagy rokoni kapcsolataiknak alacsony 
az iskolai végzettsége, akkor ez az iskolához való (nem-)kötődés (hajlandóság, 
motiváció) átöröklődik(-het) a gyermekeik iskolához kapcsolódó magatartás-

30 Rumberger, R. (1995): Dropping out of middle school: multilevel analysis of students and schools. 
American Educational Research Journal, 32. 583-625.

31 Crane, J. (1991): The epidemic theory of ghettos and neighbourhood effects on dropping out and 
teenage child bearing. American Journal of Sociology, 96. 1226-1259.
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kultúrájára is. Azaz kevésbé lesznek motiváltak arra, hogy magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezzenek, mint a szüleik elért iskolai végzettsége.

2.  Ha a szülők munkanélküliek vagy alacsony társadalmi státusszal rendelkez-
nek, akkor nincs szülői mintája a gyermeknek az iskolás évei alatt, hogy kihez 
forduljon, és milyen célokat kellene figyelembe vennie annak érdekében, hogy 
sikeresen elvégezhesse az iskolát, és továbbléphessen a következő iskolatípusba.

Az OECD 10 lépést javasolt, melyek csökkenthetik az iskolai kudarcok számát és a 
lemorzsolódási rátát, igazságosabbá tehetik a társadalmat, és így elkerülhetővé válnak 
a szerény alapkészségekkel rendelkező, marginalizálódott felnőttekre költött hatal-
mas szociális/társadalmi kiadások.

Az ajánlott lépések a következők:

Tervezés

1.  Korlátozni kell a korai szelekciót, tagozatosítást (tracking and streaming),  
későbbre tolni a tanulmányi eredményeken alapuló kiválasztást (academic  
selection).

2.  Úgy érdemes irányítani az iskolaválasztást, hogy az növelje a méltányosság 
esélyét.

3.  A középiskoláknak vonzó alternatívát kell kínálni, megszüntetni a zsákutcá-
kat és megelőzni a lemorzsolódást. 

4.  A lemorzsolódottak számára biztosítani kell a második esély lehetőségét. 

Gyakorlatok

5.  Meg kell határozni a szisztematikus támogatás módját azok számára, akik le-
maradnak az iskolában, ezzel párhuzamosan csökkenteni az évismétlésre kö-
telezettek számát. 

6.  Erősíteni kell a kapcsolatot az iskola és az otthon között, hogy a hátrányos 
helyzetű szülők megerősíthessék a tanulásban a gyerekeiket. 

7.  Fel kell készülni a sokszínűségre, és biztosítani kell a bevándorlók és kisebbsé-
gek sikeres bevontságát a főáramú oktatásba. 

Források

8.  Színvonalas oktatást kell biztosítani mindenki számára, prioritást biztosítani a 
koragyermekkori ellátásnak és az alapfokú végzettségnek. 

9.  Direkt forrásokkal célszerű segíteni azoknak a tanulóknak, akik a legjobban 
rászorulnak. 
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10.  Konkrét célok meghatározására van szükség a méltányosság növelése érdeké-
ben, különös tekintettel az alacsony iskolai végzettség és a lemorzsolódás koc-
kázatának kitett tanulókra (OECD, 2008). 32

Az Európa Tanács a korai iskolaelhagyással kapcsolatban hármas szakpolitikai ja-
vaslatot fogalmazott meg:33

1.  A megelőzést célzó szabályozás lényege, hogy még a probléma kialakulása előtt 
csökkentse a korai iskolaelhagyás kockázatát.

2.  A beavatkozást alkalmazó szabályozás célja, hogy az oktatás és képzés minő-
ségének emelésével, a korai jelzőrendszer jelzéseire adott reakciókkal és célzott  
– egyéni, csoport vagy intézményi szintű – támogatásokkal próbálják elkerül-
ni a lemorzsolódást.

3.  A kompenzáció célja, hogy a korai iskolaelhagyókat vagy az iskolarendszerbe 
visszavezetve, vagy alternatív körülmények között végzettséghez segítse, mun-
kaerő-piaci és így társadalmi integrációjukat megalapozza.34

A korai iskolaelhagyás mérésénél érdemes még megemlíteni, az úgynevezett 
NETT35 (főleg OECD által használt) mutatót is, mely a munkaerő-piaci megközelítést 
helyezi előtérbe, és ahová a sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalokat sorolják. 
Eszerint ebben a mutatóban azokat a fiatalokat regisztrálják, akiknél az oktatásból 
a munkaerőpiacra való átmenet valamilyen oknál fogva nem történik meg. Ezt a 
mutatót az OECD több korcsoportra is kiszámolja, a korai iskolaelhagyás adatainak 
nemzetközi összehasonlítása szempontjából az Eurostat a 18–24 éves korosztályra is 
meghatározza.36

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy Magyarország esetében éppen azokban a megyék-
ben a legmagasabb a szóban forgó fiatalok aránya, amelyek a legkedvezőtlenebb tár-
sadalmi-gazdasági feltételekkel rendelkeznek.

32 Kovács István Vilmos (2013): Felzárkóztatás a nemzetközi tapasztalatok tükrében (háttértanulmány). 
Kézirat, OFI, Budapest)

33 A tanács ajánlása (2011. június 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról. Letöl-
tés: http://ec.europa.eu/education/school-education/leaving_en.htm (2016. 05. 01.)

34 Helyzetelemzés és további kutatásra javasolt irányok a korai iskolaelhagyás problémájának hatékony 
kezelése érdekében. FSZK-OFI Tempus, Budapest. 8. o.

35 Not in Employment, Education or Training rövidítése. 
36 Mártonfi György: Korai iskolaelhagyás – Hullámzó trendek. Educatio, 2014/1. 36-49 o. Letöltés: 

http://epa.oszk.hu/01500/01551/00067/pdf/EPA01551_educatio_14_01_036-049.pdf (2016. 05. 01.)



42

KORAI ISKOLAELHAGYÓK ÉS ÚJRAKEZDŐ TANULÓK

4. ábra A nem dolgozók és nem is tanulók százalékaránya a 16–19 és 20–24 évesek köré-
ben megyék szerint, 2013

 
Forrás: A közoktatás indikátorrendszere MTA-KRTK-KTI, 2015

Ugyanakkor érdekes, hogy a visegrádi országok esetében – Magyarországot kivéve 
– már sikerült a 10 százalékos uniós érték alá vinni a korai iskolaelhagyók arányát. 
Ezért érdemes lenne ezeknek az országoknak az ezzel kapcsolatos stratégiai megoldása-
it és az erre épülő konkrét intézkedéseit is tanulmányozni, annak ellenére, hogy a 2010 
és 2013 közötti időszakot tekintve folyamatosan romlanak az eredmények. A legjelen-
tősebb romlást Lengyelország esetében tapasztalhatjuk, ahol a 2007 és 2014 közötti 
időszakot tekintve 0,4 százalékponttal emelkedett a végzettség nélküli iskolaelhagyók 
aránya.

Nemi bontásban nézve az arányokat elmondható, hogy a fiúk sokkal nagyobb va-
lószínűséggel távoznak végzettség nélkül az oktatásból, mint a lányok. Az 5. ábrán 
látható, hogy a 2007-től 2014-ig tartó időszakban a nők körében minden évben lénye-
gesen alacsonyabb a leszakadók aránya, mint a férfiak esetében. Ugyanakkor érdemes 
megjegyezni, hogy a nemzetközi adatok és hazai kutatási tapasztalatok szerint a ne-
mek közötti különbségeket a társadalmi-gazdasági háttér is befolyásolja: minél jobb 
a társadalmi-gazdasági háttér, annál kisebbek a korai iskolaelhagyás tekintetében a 
különbségek a lányok és a fiúk között.37 

37 Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe. Strategies, Policies and Measures. 
Eurydice and Cedefop Report, 2014. Letöltés: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docu-
ments/thematic_reports/175en.pdf (2016. 05. 20.)
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1. táblázat  A korai iskolaelhagyók aránya 2007 és 2014 között – Visegrádi országok és 
EU-átlag38 

Év EU-átlag Magyarország Csehország Lengyelország Szlovákia

2007 14,9 11,4 5,2 5,0 6,5

2008 14,6 11,7 5,6 5,0 6,0

2009 14,2 11,5 5,4 5,3 4,9

2010 13,9 10,8 4,9 5,4 4,7

2011 13,4 11,4 4,9 5,6 5,1

2012 12,7 11,8 5,5 5,7 5,3

2013 11,9 11,9 5,4 5,6 6,4
20142 11,2 11,4 5,5 5,4 6,7

Változás –3,7 – +0,3 +0,4 +0,2
Célérték 10 10 5,5 4,5 6

Forrás: Eurostat Database

5. ábra A korai iskolaelhagyók aránya 2007 és 2014 között – nemek szerint

Forrás: Eurostat Database

A végzettség nélküli iskolaelhagyás markáns eltéréseket mutat területi bontásban, 
ráadásul az évek során nemhogy csökkennének, de egyre növekednek is a különb-
ségek.39 2014-ben Észak-Magyarországon volt a legmagasabb a korai iskolaelhagyók 
aránya (18,4%), míg Közép-Magyarországon a legalacsonyabb (7,2%).

38 Eurostat Database. Letöltés: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&pl-
ugin=1&pcode=t2020_40&language=en (2016. 05. 01.)

39 Az éves adatok csak a régiók szerinti bontást teszik lehetővé. 
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6. ábra A korai iskolaelhagyók aránya 2014-ben – régiók szerint 

Forrás: A közoktatás indikátorrendszere MTA-KRTK-KTI, 2015 

A korai iskolaelhagyók régiónkénti alakulását idősorosan vizsgálva azt látjuk, hogy 
a 2007 és 2014 közötti időszakban a korai iskolaelhagyók száma az amúgy is magas 
arányokkal jellemezhető Észak-Magyarország régióban növekedett a legtöbbet, míg a 
Közép-Magyarország régióban csökkent a legmarkánsabban. A Nyugat-Dunántúl és 
a Dél-Alföld régióban lényegében stagnálás mutatható ki. 

2. táblázat  A korai iskolaelhagyók aránya 2007 és 2014 között régiók szerint

Év Észak-Ma-
gyarország

Közép- 
Dunántúl

Észak- 
Alföld

Közép-
Magyar- 
ország

Dél-Alföld Nyugat 
Dunántúl

Dél- 
Dunántúl

2007 16,2 10,9 12,9 8,7 8,7 9,6 15,7

2008 15 9,6 15,1 9,6 9,6 10,8 13,6

2009 14,9 14 15 8 9 9,6 13,4

2010 16,5 11,2 13,5 7,9 8 7,9 13,3

2011 15,8 12,3 14 9,8 9,8 7,3 11,3

2012 15,5 11,3 17,4 8,8 9,4 10,3 10,5

2013 18,8 10,4 15,1 7,7 10,4 10,4 15,6
2014 18,4 12,1 14,4 7,2 8,4 9,6 14,4

Válto-
zás 2,2 1,2 1,5 –1,5 –0,3 – -1,3

Forrás: Eurostat Database

<10%

10-15%

15+%



2.

45

Hátrányos helyzetű tanulók és az idő előtti iskolaelhagyás összefüggései

Egy korábbi kutatás40 adatai azt mutatták – és a helyzet azóta sem változott sok 
tekintetben – hogy az ország egyik, az iskolai lemorzsolódás szempontjából legveszé-
lyeztetettebb megyéjében a pedagógusok és az intézményvezetők megoldásként döntő 
mértékben azokat a szervezeti/módszertani formákat jelölték meg, ahol a pedagógu-
sok szakmai beavatkozása többnyire a tanórák szintjén – esetleg ahhoz kapcsolódva 
– valósul meg. 

Az alábbi ábrán az látszik, hogy a nemzetközi gyakorlattól jelentősen eltérő mér-
tékben az iskolák az adott intézményben lezajló, és többnyire csak a pedagógusok 
bevonására épülő megoldásokat alkalmazzák nagy gyakorisággal. Az is probléma, 
hogy ritkán került sor speciális szakemberek vagy olyan megoldások alkalmazására, 
amelyek képesek lehetnének az iskolai tanítás hatékonyságának növelésére.

7. ábra Az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében alkalmazott módszerek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében (%)

Forrás: Az iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, 2005. 77. o.

Az alapvető különbséget a hazai megoldások és a nemzetközi gyakorlat között 
alapvetően abban látjuk, hogy

1.  a nemzetközi tapasztalatok felerősítik – sőt néhol meghatározó jelentőségűnek 
tartják – az iskola és a pedagógusok felelősségét a tanulók felzárkóztatásában és 
a korai iskolaelhagyás megelőzésében. Ennek a ténynek a fontosságát az utóbbi 

40 Venter György (szerk., 2005): Az iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szabolcs-
Szatmári-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány, Nyíregyháza. 
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évek hazai kutatási-fejlesztési eredményei is megerősítik, különösen az általános 
és a szakiskola vonatkozásában.41

2.  A nemzetközi gyakorlatban – szemben a hazai helyzettel – az intézmények sok-
kal nagyobb mértékben igyekeznek a szülőkre támaszkodni a tanulókkal kap-
csolatos problémák megoldásában.

3.  Jelentős különbség tapasztalható – az elmúlt évek hazai eredményei ellenére is 
– abban, hogy számos országban hatékony stratégiákat dolgoztak ki az iskolai 
konfliktusok kezelésére. 

3. táblázat  A korai iskolaelhagyás okai a nemzetközi és hazai tapasztalatok tükrében

Nemzetközi tapasztalatok 
OFI: Kutatás-fejlesztési kalei-
doszkóp pedagógusok számá-

ra (2015)3

Szakiskolai mentorok  
információi 4

Az otthonról hozott tudás elég-
telensége és az eltérő kulturális 
háttér 

Az általános iskolai tanulásból 
fakadó hiányosságok 

Tanulási nehézségek (következ-
ményei: bukás vagy gyengébb 
intézménybe távozás)

Az oda nem figyelő tantestület Nehezek a családi körülmények Motiválatlanság (igazolatlan 
órák) 

„Unalmas iskola” – frontális 
oktatás, kommunikáció hiánya 
a tanulókkal 

Motiválatlanok a tanulók, nincs 
jövőképük Családtól történő elszakadás

Nem megfelelő tartalmú tan-
eszközök Agresszív viselkedés Beilleszkedési problémák (kollé-

giumi túlzott szabályok)
Standardizált tesztek alkal-
mazása, amely a hátrányos 
helyzetű tanulók szempontjából 
problémákat vet fel 

A hiányok pótlására nincs lehe-
tőség a szakiskolákban 

Családot alapít / élettársi kap-
csolatot létesít / gyermeket szül

Túlterhelt diákok Messzire vagy külföldre távozik

A szülők bevonásának a hiánya 
Házirend megszegése (italozás, 
károkozás, lopás), fegyelmivel 
távozik
Személyes konfliktusok diáktár-
sakkal

Eléri a tankötelezettségi korha-
tárt 

1 http://www.challengingbehavior.org/explore/camtasia/pyramid_overview/pyramid_overview_
transcript.pdf és https://supportingfamiliestogether.org/Pyramid_Model.html

2 Időszaki adatok
3 Kutatás-fejlesztési kaleidoszkóp pedagógusok számára (2015). Összeállította: Gönczöl Enikő. OFI, Bu-

dapest. 
4 Köszönjük, hogy Spohn Beáta (OFI), az Arany János Tehetséggondozó program koordinátora rendel-

kezésünkre bocsátotta az információkat.

41 Lásd erről: Kovács Erika és Mayer József (szerk., 2015): Egész nap az iskolában? Egy fejlesztés 
anatómiája. OFI, Budapest.
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2.3. RÖVID KITÉRŐ

Mielőtt továbblépnénk, fontosnak tartjuk azt, hogy ráirányítsuk a figyelmet olyan 
korábbi hazai kezdeményezésekre, amelyek célja éppen az idő előtti iskolaelhagyás 
megelőzése volt.42

1973 őszén Budapest egyik iskolájában (Szamuely Tibor Ének-Zenetagozatos Általános Iskola,  
XI. Köbölkút u.) tantárgycsoportos kísérlet indult. A célt a következőképpen fogalmazták meg:
„Minden rendelkezésre álló eszközzel akadályozza meg /az általános iskola/ a tanulók lemorzsolódá-
sát, az iskola idő előtti elhagyását (a kiemelés célja, hogy felhívja a figyelmet a szóhasználatra.  
M. J.–V. S.), csökkentsük minimumra a tanévveszteséget, – általában tegyünk meg mindent a tanköte-
lezettség megvalósításért.”

Alsó tagozaton négy osztály bevonásával „évfolyam-egységet” alakítottak ki, amelynek a lényegét 
az osztályszerkezet feloldása jelentette. Erre azért volt szükség, hogy a tanulásban lemaradt tanu-
lókat – lényegében egy sáv-módszer alkalmazásával – időről-időre tudás szempontjából homogén 
csoportokban felzárkóztassák. Az egyes csoportok számára differenciált foglalkozásokat is lehetővé 
tevő feladatlapok készültek. A folyamatos felzárkóztatás lehetővé tette azoknak a tanulóknak a tá-
mogatását is, akik saját évfolyamuk tanulóitól „évfolyamtávolságra” maradtak el.
A pedagógusokat nemcsak a szervezésből adódó feladatokra készítették fel, hanem az egyes cso-
portok támogatásához nélkülözhetetlen együttműködési formában, a team-munkában történő 
részvételre is. A team-munka egyik legfontosabb elemét a közös megbeszélések és tapasztalatcserék 
képezték.*

*   Xantus Gyuláné (1979): Felzárkóztatás az általános iskolában (3. osztály). Tantervelméleti Füzetek 3. 
OPI, Budapest.

Szélesebb körben ismert az a kísérlet, amelyben a Zsolnay-féle nyelvi-irodalmi-kommunikációs 
tantervnek szántak központi szerepet. Ennek az volt az oka, hogy a kísérletben résztvevők a mű-
veltségbeli hátárány legfőbb összetevőjének a nyelvi eredetű hátrányt tekintették. A program egyik 
legértékesebb hozadékának – különösen a ma „szemüvegén” keresztül – a kutatás alapkérdéseinek a 
megfogalmazását tartjuk:
a)  A gyerekek kezdeti és későbbi iskolai teljesítményét és fejlődését milyen mértékben magyarázzák 

a vizsgált családkörnyezeti, illetve személyiség-tényezők?
b)  A kedvezőtlen működési feltételű iskolák hogyan járultak hozzá a művelődési egyenlőtlenségek 

fennmaradásához? Milyen elosztási mechanizmusok állandósították az egyes iskolák működési 
hátrányait?

c)  Milyen a hátrányos társadalmi és családi helyzetű gyerekek helyzete az iskolában?
d)  Lehetséges-e és milyen mértékben a művelődési egyenlőtlenségek csökkentése az általános iskola 

alsó tagozatán?
A kísérletet vezetők a probléma megoldását három oldalról kísérelték meg végiggondolni.
a)  Az egyik alapfeltétel az volt, hogy az érintett tanulók hozzáférhetők legyenek a pedagógiai törek-

vések alkalmazására.
b)  A tanulásban elmaradt tanulók felzárkóztatására fejlesztőpedagógusokat kívántak alkalmazni, 

akik tanórán kívül vagy kis(ebb) csoportokban foglalkoztak a gyerekekkel.
c)  A harmadik elemet az egész napos foglalkozás bevezetése jelentette, amely során esélynövelő 

programelemeket alkalmaztak.**

**  Csongor Anna és Várhegyi György (szerk., 1986): Művelődési egyenlőtlenségek: Kutatási célok és 
módszerek. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

42 Nyilvánvaló, hogy a következőkben ismertetendő programok sokak számára nem ismeretlenek.  
A cél itt elsősorban módszertani jellegű, amennyiben arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy egy-
egy fejlesztési program megindítása előtt miért van és lehet komoly jelentősége a korábban lezajlott 
kutatási és fejlesztési tevékenységek eredményei tanulmányozásának.
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Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a magunk részéről a korai iskolaelhagyás és 
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával összefüggésben az egyébként össze- 
tartozó problémák rendszerszintű kezelését tartanánk a legfontosabb és egyben a leg-
hatékonyabb megoldásnak. Ezért a korai iskolaelhagyás megelőzésére és a veszélyez-
tetett, hátrányos helyzetű tanulók érdekében tett intézkedéseket összekapcsolnánk 

1. a gyermekszegénység kérdésével,
2.  azokkal az intervenciós/prevenciós lépésekkel, amelyek a szegénység kezelése 

mellett elősegítik az érintett gyermekek korai életkorban elkezdett intézményi 
szocializációját.

Mivel indokolható ez az elképzelés? 

Magyarország 2020-ra mintegy félmillió fővel kívánja csökkenteni a szegénység-
ben élők számát. (Nemzeti felzárkózási stratégia 2010). Közismert, hogy a jövedelmi 
szegénység és a szegénységi kockázat egyaránt csökken az életkor előrehaladásával. 
Részint ezzel magyarázható, hogy egyre szélesebb (szakmai) körökben ismerik el a 
koragyermekkori programok jelentőségét a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelő-
désének enyhítésében. (Lásd ehhez: 1. fejezet.)43

Az elmúlt évek egyik figyelemreméltó kezdeményezése volt a Komplex kistérségi 
program, melynek egy markáns elemét a Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása, mű-
ködtetése jelentette.

A Biztos Kezdet program célja az volt, hogy – mindenekelőtt az ország legszegé-
nyebb településein – már a születéstől fogva javítsa a szegénységben élő gyermekek 
fejlődési esélyeit.

Elkezdődött tehát egy olyan közös munka, ahol a fókuszba került a koragyerekkor, 
a helyi szakemberek elkezdtek közösen együtt gondolkodni, együtt cselekedni a helyi 
szükségletek, problémák megoldásában. Kialakultak a kistérségi együttműködések 
csírái. Összességében a Gyerekesély Program a célterületét képező leghátrányosabb 
helyzetű térségekben számos mennyiségi változást hozott (több program, több szol-
gáltatás, több igénybevevő), de még fontosabb a szolgáltatási rendszer számokban 
nem mérhető minőségi javulása, amelynek egyelőre még csak az első jelei láthatók, de 

43 A modern fejlődéspszichológia álláspontja szerint, ha a gyermek a koragyerekkorban (0–6/7 év) nem 
kapja meg az optimális és egészséges fejlődéséhez szükséges feltételeket, az olyan pszichológiai és 
szociális hátrányokhoz, behozhatatlan lemaradásokhoz, károkhoz vezethet, melyek hosszú távon a 
szociális ellátások iránti jelentősen növekvő igényben is realizálódnak. Mára már széles körben alátá-
masztott, hogy bizonyos készségek fejlődésében a korai fejlesztő programok sokkal hatékonyabbak, 
mint a későbbi életszakaszokban beavatkozók, így az erre az életszakaszra irányuló támogatás hosszú 
távon gazdaságilag is megtérül.
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amely hosszabb távon valódi esélyeket teremthet a területi és társadalmi hátrányokkal 
egyaránt sújtott gyerekes családok számára.44

E téma lezárásaként összefoglaljuk azokat a javaslatokat és lehetséges eljárásokat, 
amelyek a nemzetközi és hazai tapasztalatok figyelembevételével alkalmasak lehetnek 
a korai (idő előtti) iskolaelhagyók arányának a csökkentésére.
•	 Az egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyók számának csökkentése érdekében 

kiemelt jelentőségű lehet a korai fejlesztés mindenki számára történő biztosítása, 
és ezzel a megfelelő, a tanuláshoz és az iskolai beilleszkedéshez nélkülözhetetlen 
alapkompetenciák megalapozása. 

•	 Főként a hátrányos helyzetű gyerekek számára a felzárkóztatáshoz elengedhetet-
len szerepe van a motiváló, aktivizáló tanulásszervezési módszereknek. Különö-
sen fontos szerepet kell, hogy kapjanak a differenciált tanulásszervezési módsze-
rek, az egyéni igényeket figyelembe vevő fejlesztésre, tehetséggondozásra irányuló 
megoldások, és a már bizonyított mentorprogramok. Ennek érdekében elsődleges 
a hátrányos helyzetű általános iskolákban az egyéni, differenciált intézményi fej-
lesztési javaslatok kidolgozása, főként az iskolában megszerezhető alapkészségek 
fejlesztésére fókuszálva. 

•	 A szankcionáló-büntető pedagógiai gyakorlat visszaszorításával, a tanulók ered-
ményeinek elismerésével és sikerélményhez juttatásával a diákok iskolába járási 
kedve növelhető és csökkenthető a lemorzsolódás. 

•	 Nagyon fontos a kedvezőtlenebb családi háttérrel rendelkező tanulók szüleivel va-
ló folyamatos kapcsolattartás, az iskola életébe való folyamatos bevonás, illetve a 
megfelelő kommunikáció fenntartása, mellyel az iskola iránti bizalom erősíthető. 
Az iskola és a szülők közötti folyamatos kapcsolattartás és információcsere az iga-
zolatlan órák csökkentésében is kulcsfontosságú szerepet tölthet be. 

•	 A korai iskolaelhagyás csökkentésének alapja, hogy az intézményeken belül is 
megfelelő mennyiségű segítő személyzet (fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, 
szociális munkás, iskolapszichológus stb.) álljon rendelkezésre. Különösen a ve-
szélyeztetett célcsoport (halmozottan hátrányos helyzetűek, SNI-s diákok stb.) 
számára elengedhetetlen a folyamatos, egyéni szintű támogatást nyújtó azonnali 
segítség. 

•	 A diákok iskolai előmenetelének, pályafutásának monitoringolása döntő szempon-
tú, mivel ezáltal könnyebben beazonosíthatóvá válhatnak a lemorzsolódással ve-
szélyeztetett fiatalok. Ezzel azonnali, egyéni szintű beavatkozás válhatna lehetővé 
a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében. Ezzel párhuzamosan létre kell 
hozni egy olyan jelzőrendszert, amely már „időben” képes ráirányítani a figyelmet 
azokra a tanulókra (illetve a tanulókkal kapcsolatos problémákra), akiknél az is-
kolaelhagyás kockázata jelentősnek ítélhető.

44 112 Gyerekház van az ország területén. A Gyerekházak területi megoszlása: Észak-Magyarországon 
47, Észak-Alföldön 32, Dél-Dunántúlon 12, Dél-Alföldön 11, Közép-Magyarországon 6, Közép-Du-
nántúlon 4 Gyerekház található.
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•	 Különösen fontos a tanárok megfelelő szakmai felkészítése, valamint a folyama-
tos szakmai fejlődés biztosítása, az integrációt segítő pedagógiai módszerek alkal-
mazása, mely elengedhetetlen részét kell, hogy képezze a tanárképzésnek is. Az 
osztályfőnököknek, intézményvezetőknek kiemelt jelentősége lehet, továbbképzé-
sükre, érzékenyítésükre, megfelelő szakmai felkészültségükre érdemes különösen 
odafigyelni. 

•	 Rendkívüli jelentősége van az intézményen kívüli nevelés támogatásának, és a di-
ákok ezekben való részvételének minél szélesebb körben történő támogatásának is 
(tanoda, diáksport, informatikai szakkörök stb.)

•	 A végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez engedhetetlen az integrációt 
elősegítő, a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását, képzését és támogatását célzó 
programok (Arany János Programok, Integrációs Pedagógiai Programok, Útrava-
ló Programok stb.) szakmai szubvenciója és megfelelő szintű monitoringja. 

•	 Gyakori, hogy a szakképzés megkezdése után derül ki, hogy a szakmaválasztás a 
tanuló egyéni képességeit, érdeklődési körét vagy a jövőbeli elhelyezkedési lehető-
ségeket figyelembe véve nem volt teljesen átgondolt. Ennek elkerülése érdekében 
fontos a zsákutcás képzések visszaszorítása, a középfokú intézményekben az év-
vesztés nélküli, képzési szintek közötti váltás, átjárhatóság rugalmasabbá tétele. Az 
iskolának felkészültnek kell lennie abban, hogy ezekben a helyzetekben azonnal 
reagálni tudjon, illetve valódi perspektívát kínáló képzésbe, szakirányba vezethes-
se a tanulót. 

•	 Fontos lenne átgondolni azoknak a pilot programoknak (pl. a Dobbantó és az 
Egész napos iskola programjai) a rendszerszinten történő működtetését, amelyek 
igazolták a fejlesztés során azt, hogy képesek lennének a probléma pedagógiai jellegű 
kezelésre.

Végül arra is szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy a döntések kapcsán célszerű 
újra áttekinteni azokat a hazai stratégiai elképzeléseket,45 amelyek az elmúlt években 
már tartalmaztak olyan elemeket, amelyeknek a felhasználása, továbbgondolása, az 
egyes tartalmak szinergikus részeinek azonosítása és összekapcsolása elvezethetne 
komplex, nem szektoriális jellegű stratégia és intézkedési terv kidolgozásához, amely 
megfelelő forrásbázisra épülve már rövid és középtávon (5–10 év) eredményekhez ve-
zethetne.

45  Ezeknek a rövid bemutatását lásd: Függelék
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2.4. LEHETŐSÉG A KOMPLEXITÁSRA TÖREKVÉSRE: A HELYI 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK (TOVÁBBIAKBAN: HEP)  
CÉL- ÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK ÁTGONDOLÁSA

Az eddig elmondottak mindenképpen indokolttá teszik azt, hogy a hátrányos helyze-
tű társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók helyzetét ne csak az iskola és az oktatás 
dimenziójában vizsgáljuk. E meggondolás alapját az képezi, hogy a hátrányos helyze-
tű (sok esetben roma) tanulók problémái – mint erre már utaltunk – csak és kizárólag 
pedagógiai eszközökkel nem oldhatók meg. Ezért tartjuk fontosnak a helyi esélyegyen-
lőségi programok (továbbiakban: HEP) vizsgálatát.

A kérdés tehát az, hogy a szegregáció hogyan jelenik meg néhány megyei jogú vá-
rosban. Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy 10 kiválasztott város esetében hány tanuló 
részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (továbbiakban: RGYK). (2015-
ben 23%, 16.584 fő).46 

Korábban utaltunk rá, hogy az etnikai alapú szegregáció az egyik legsúlyosabb té-
nyező az ott tanuló gyermekek számára. A kérdésnek rendkívül gazdag és szerteágazó 
irodalma van, ezért a részleteket itt nem mutatjuk be. Arra viszont rámutatunk, hogy 
az RGYK-ban részesülő tanulók területi/intézményi megoszlása rendkívül egyenlőt-
len, és ahol ez a szám magas értéket mutat – bár ez nem jelent egyben szegregációt is 
– mindenképpen arra utal, hogy az abba az irányba mutató folyamat elindult.

46 1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a, 2015. évi C. tör-
vény 62. § a) pontja határozza meg a természetbeni támogatás 2016. évi összegét. A GYÁMHATÓ-
SÁG – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen 
a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – MEGÁLLAPÍTJA A GYERMEK 
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, amennyiben 
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: a) az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2016-ban 28.500 Ft) – 140%-át (jelenleg 39.900 Ft), ha 
a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan 
beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI 
törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen) b) az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben. MIND-
KÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE 
JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekez-
désében foglalt értéket. Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA 
UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE, 
HA nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, 
vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és 
a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző 
nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
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Az alábbi ábra tartalmazza azokat a kiválasztott településeket,47 ahol különösen 
magas arányban élnek egyes városrészekben a (halmozottan) hátrányos helyzetű ta-
nulók. Az alábbi rész célja ezért az, hogy előre meghatározott szempontok48 alapján a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt célkitűzéseket a települési és intézményi 
szintű deszegregáció szempontjából bemutassa és elemezze. Elsősorban arra töreked-
tünk, hogy a köznevelési rendszerből ki- és elmozdulva olyan komplex tényezőkre 
hívjuk fel a figyelmet, amely lehetővé teszi a döntéshozók számára a komplexitásra 
épülő stratégiák kialakítását.

8. ábra  Az RGYK-ban részesülő tanulók aránya 10 megyei jogú városban

Forrás: Balogh Gyula (2015): Az oktatási szegregáció fogalmának szervezeti kultúra központú megközelítése – kéz-
irat, TKKI 

47 A választás nem véletlenül esett a megyei jogú városokra. Szemben a kisebb településekkel, ahol 
sok esetben csak egy-egy intézmény van és ezért az önkormányzat cselekvési lehetőségei rendkívül 
korlátozottak, a nagyvárosokban más a helyzet. Azt is meg kell jegyezni, hogy a kiválasztott telepü-
lések közül néhányban már folyamatban volt vagy van szegregációval kapcsolatban bírósági eljárás. 
Nyilván elsősorban azokban az esetekben került vagy kerülhetett sor jogorvoslati eljárásra, ahol a 
hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésének folyamata vagy befejeződött, vagy kritikus pontjához 
érkezett.

48 A szempontok a következők voltak:
a. A népszámlálási adatok (2011) elemzése.
b. Korábbi kutatási tapasztalatok felhasználása (ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert 

az elmúlt évtizedek K+F+I-típusú programjaiban erre viszonylag kevés figyelmet fordítottak).
c. Egyéni tapasztalatok, amelyek bizonyos mértékig összefüggnek a „b” pont javaslataival.
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Érdemes hangsúlyozni a szóban forgó dokumentummal kapcsolatban, hogy noha 
e dokumentumokat minden település esetében egy rendelkezésre álló sablon49 alapján 
készítették el, azok mégis többféle formában is kifejezésre juttat(hat)ják a helyi elit 
nézeteit, ambícióit, vagy másképpen felelősségét azokkal a célcsoportokkal szemben, 
akiknek az érdekében készítik el a dokumentumot. 

Az egyes dokumentumok között formai tekintetben tehát nincs lényegi különb-
ség, minőségi tekintetben annál inkább. Ez alapvetően abból a tényből is következik, 
hogy az önkormányzatoknak rendelkezésére álltak-e azok a humán erőforrások (pl. 
külső szakértők megbízása), amelyek biztosíthatták a szükséges minőségi szaktudást, 
szakértelmet. Ott, ahol ez nem állt valamilyen formában (akár belső kapacitásként) 
rendelkezésre, az önkormányzat munkatársai „munkaidőben” dolgozták ki a doku-
mentumot.

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a 
HEP célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 
•	 mélyszegénységben50 élők, 
•	 romák, 
•	 gyermekek, 
•	 nők, 
•	 idősek és 
•	 fogyatékkal élők lehettek.

A leírtak alapján nem kelt meglepetést az, hogy a dokumentumok szerkezetében 
a stratégiai elemek (pl. „kötelező” helyzetelemzés) mellett markáns módon a „prog-
ram-elemek” is megjelennek, amelyek lényegi elemét az „intézkedési tervek” képezik. 
Ez utóbbi lehet annak a garanciája, hogy a stratégiában megfogalmazott célkitűzések 
megvalósulnak, egyrészt azért, mert a feladathoz „megvalósítókat” rendelnek hozzá, 
másrészt pedig azért, mert gondoskodnak a forrásokról. Igaz, ez utóbbiakról ezekben 
a dokumentumokban közelebbit nem árulnak el. Végül is, mi az, amit egy önkor-
mányzat vállal a dokumentum kidolgozásával és nyilvánosságra hozatalával? 

49 A 2003. évi CXXV. törvény rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályai-
ról. Ezt a törvényt egészítette ki az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. ren-
delet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. 
(VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezései. Ez utóbbi dokumentum tartalmazta annak a „sablonnak” a 
leírását, amelynek a segítségével az önkormányzatoknak ki kellett dolgozniuk saját programjaikat. 
Általában elmondható, hogy minden dokumentumban két „elhagyhatatlan” elem jelenik meg:
•	 a szerzők rögzítik az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat, amelyeket az 

önkormányzatnak el kell végeznie, 
•	 deklarálják a programok célját, azt ti., hogy az élet valamennyi területén meg kell előzni a 

hátrányos megkülönböztetést és elő kell segíteni az egyes társadalmi csoportok tagjainak 
esélyegyenlőségét.

50 Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek, a nagyon alacsony foglalkoztatási 
ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos 
szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége 
jellemzi. 
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•	 Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Prog-
rammal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormány-
zat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 

•	 Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése (és megvalósítása) 
során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés álla-
mi és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen esetben öt nagyváros: Győr, Szeged, Kaposvár, Kecskemét, Szolnok kapcsán az 
elemzés kiindulópontját – a korábban végzett kutatási eredményekre alapozva51 – az 
képezi, hogy a település lakosságán belül milyen arányban vannak jelen azok, akik a 
népszámláláskor a roma etnikumhoz sorolták magukat. A számarányok a valóság-
ban valószínűsíthető módon magasabbak – itt most nem részletezett okok miatt –, 
így biztosan állítható, hogy a település vezetői számára a legnagyobb gondot ezek a 
személyek jelentik, legyen szó akár iskolát, akár munkaerőpiacot, akár egészségügyet 
érintő kérdésekről. 

Az adatokat figyelve azt látjuk, hogy a cigány/roma népesség az össznépesség ará-
nyához viszonyítva 1–2,5 százalék között lehet, ám feltételezhető módon több eset-
ben kedvezőtlen életkörülmények között (szegregátumokban) élnek, amelyek szinte 
minden tekintetben meggátolják annak a lehetőségét, hogy a „többségi” társadalom 
tagjaihoz hasonló életminőséghez juthassanak. Kérdés tehát, hogy milyen eszközök 
igénybevételévvel igyekszik az önkormányzat ezen a helyzeten segíteni? 

9. ábra Bal: A nagyvárosok „magyar” lakossága (fő) Jobb: A nagyvárosok nemzetiségei (fő)

Forrás: Népszámlálás 2011. KSH, Bp. 2013. 3. Országos adatok + területi adatok – megyénként, 2013.

Az alapvető problémát abban látjuk, hogy a roma etnikumhoz tartozók esetében 
a képzetlenség, az iskolai végzettség hiánya megakadályozza a munkaerő-piaci in-
tegrációt, így a tartós munkanélküliség szegénységhez és marginalizálódáshoz, végső 

51 Kivonat: A megyei jogú városok helyi esélyegyenlőségi programjainak szegregációra vonatkozó ré-
szei. TKKI (kézirat), 2015. Esélyegyenlőségi Osztály
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soron a társadalmi integráció ellehetetlenüléséhez vezet. Mivel ez a helyzet a rend-
szervált(oztat)ás óta az egyes generációk esetében újratermelődik, ezért az is kérdés, 
hogy rendelkezésre állnak-e helyi szinten olyan komplex eszközök, amelyek ezt a ked-
vezőtlen folyamatot megszakíthatják. Természetesen a helyzet minden olyan esetben 
súlyosabbá válhat, ha a hátrányt előidéző tényezők (pl. fogyatékosság megjelenése, 
gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, stb.) halmozódnak egy személy vagy 
család esetében. (Mindez azokban az esetekben is probléma természetesen, amikor a 
jelenségek nem a roma etnikum esetében jelentkeznek.) 

A kiválasztott települések esetében az elemzések kapcsán szerzett tapasztalatokat 
az alábbiakban foglaljuk össze:

GYŐR

Célcsoport: nők

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Részmunkaidős, távmunkát biztosító állások 
csekély volta;
családbarát munkahelyek csekély száma,
foglalkoztatási szegregáció.

Genderspecifikus adatok gyűjtése a munkaerő-
piaci hátrányokra vonatkozóan, valamint a nők 
elleni erőszak tekintetében is.
Nagyobb médianyilvánosság biztosítása a nők-
kel kapcsolatos intézkedésekről, programokról, 
amelynek felülete lehet a Győr+ hetilap és a  
www.gyor.hu.
A célcsoporttal foglalkozó szervezetek számára 
az együttműködés ösztönzése.

Kommentár:
Alapvető problémát jelent az, hogy információ hiányában nem lehet egyértelműen látni azt, hogy 
a nők esetében a hátrányok kinél és milyen módon halmozódnak (pl. gyermekét egyedül nevelő, 
egészségügyi problémákkal küzdő, alacsony képzettségű /esetleg roma/ nő.) Így valóban fontos 
szerepet kap(hat) a specifikus adatok gyűjtése, amelyek birtokában újabb intézkedési tervet kell 
kidolgozni.
Kézenfekvő ugyanakkor, hogy a gyermekellátást biztosító intézményekben nemcsak a gyermekek 
ellátását kellene megoldani, hanem olyan támogatórendszer kialakítását, amely ezzel párhuzamo-
san megoldja pl. a szülő képzését, legyen szó az alapiskola befejezéséről vagy szakjellegű program-
ról. A lényeget az jelenti, hogy a szülő számára szabaduljon fel idő a tanulásra. A másik kérdés nyil-
ván a szegénységgel függ össze. A tanulásban/képzésben történő részvétel az esetek jelentős részében 
megélhetést nyújtó támogatás nélkül nem képzelhető el. 
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Célcsoport: romák

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

A Győrben élő romák problémái nem különböz-
nek attól, amit országszerte a nagyvárosokban 
lehet tapasztalni. 
Oktatás:
Alapvetően a képzetlenségről, a szegénységről 
van szó, amelyet az esetek egy részében a szegre-
gátum életkörülményei súlyosbítanak. 
A roma tanulók többsége szakiskolában tanul 
tovább az általános iskolát követően.

A romák oktatási esélyeinek növelését tűzi ki 
célul a Czinka Panna Roma Kulturális Egye-
sület tanoda kialakítására irányuló terve is, 
amely minimum 40 általános iskolás, hátrányos 
helyzetű gyermeknek segítene az iskolai felzár-
kóztatásban, továbbtanulásuk biztosításában a 
pályázat sikere esetén. A tanodában szakképzett 
pedagógusok személyre szabottan segítenék a 
gyermekeket kompetenciáik fejlesztésében, az 
oktatási felzárkózásban. Az Egyesület tervei sze-
rint a bevont gyermekek minimum 60%-a lesz 
roma származású.
Kéttannyelvű (magyar–roma) óvodák, iskolák 
létesítése, vagy legalább a roma nyelvet értő-be-
szélő pedagógusok jelenléte a nevelési-oktatási 
intézményekben.

Munkaerőpiac – Szegénység
A munkával nem rendelkező roma emberek egy 
része nem jelenik meg a Munkaügyi Központok 
ügyfélkörében.
A romák kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetét 
a velük szembeni előítélet, diszkrimináció még 
tovább fokozza.
Az Újvárosi akcióterületen 2010-ben felmért 
háztartások átlagosan negyedére jellemző, hogy 
részesült lakásfenntartási támogatásban és/vagy 
gázár-támogatásban, rendszeres szociális segély-
hez jutott, kedvezményesen vagy ingyen jutott 
a tankönyvekhez, illetve nem vagy csökkentett 
térítési díjat fizetett a gyermekintézményekben, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapott, 
és/vagy közgyógyellátásra jogosult. Ennél jóval 
kisebb hányaduk (12%) részesült szociális étkez-
tetésben, adósságkezelési szolgáltatást viszont 
csupán egy család kapott, pedig lényegesen több 
az adósságokkal terhelt családok száma.

60 munkanélküli roma vehetett részt felzár-
kóztató- és tanulássegítő tréningen, majd ezt 
követően nehézgépkezelői és segéd egészségőr 
képzésen. 
A munkáltatók számára kidolgozott ösztönzők, 
mint pl. a megváltozott munkaképességű vagy 
cigány származású regisztrált munkanélküli 
foglalkoztatása esetén 8 hónapig a bér és járu-
lékköltség 70%-át az NFSZ átvállalja, amennyi- 
ben az adott munkáltató vállalja, hogy a támo-
gatási idő lejártán túl még legalább 4 hónapig 
foglalkoztatja az illetőt.
Személyes támogató rendszer kialakítása men-
torhálózat működtetésével, mentorálás beveze-
tése az élet szinte minden területére vonatkozó-
an, de különösen az oktatás és a munkavállalás 
területén.

Városrehabilitáció A projekt az akcióterületen élő hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű lakosság élet-
körülményeinek javítását és társadalmi beil-
leszkedésének támogatását célozza meg modern 
szociális bérlakások, valamint üzlet-szolgáltató 
helyiségek kialakításával.
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Kommentár
Oktatás:
A roma tanulók esetében kulcskérdés a középiskolai továbbtanulás. Ehhez elsősorban az általános 
iskolai oktatás megerősítésére van szükség, amelyben az integráció mellett olyan megoldások szüksé-
gesek, mint az egész napos iskola programja. Ennek a bevezetését a győri Kossuth iskola az OFI támo-
gatása mellett elkezdte.
A továbbtanulás biztosítása önmagában nem garancia semmire sem. Ezért alapvetően az a cél, hogy 
a roma tanulók be tudják fejezni középfokú tanulmányaikat. Emellett növelni kellene azoknak a 
tanulóknak az arányát, akik érettségit (is) nyújtó képzésben vesznek részt. (Ehhez: lásd előző meg-
jegyzés). A már javasolt módszerek (pl. mentorálás) mellett egyéb megoldásokat is (pl. virtuális 
tanulópárok kialakítása) célszerű alkalmazni. A pedagógus-továbbképzést célirányosabbá kellene 
tenni, elsősorban úgy, hogy annak a tantestület egészére kellene irányulnia.
Meg kell oldani a felnőttek (szülők) munka melletti (vagy támogatással munka helyetti) iskolai ok-
tatását. Ennek a városban nagy hagyományai vannak (lásd: fentebb).
A legfontosabb azoknak a megoldásoknak a kidolgozása, amelyek az intézkedések hatékonyságát mé-
rik. Ez lehet annak a garanciája, hogy időben el lehessen végezni a szükséges korrekciókat!
Munkaerőpiac
A romák alacsony munkaerő-piaci részvétele részben az alacsony iskolázottságból következik. 
Önmagában az iskoláztatás nem oldja meg ezt a kérdést. A munkáltatók számára a roma személyek 
foglalkoztatása esetében bővíteni kellene a támogatások körét, pl.
•	 a munkavállaló szükséges szakképesítésének megszerzésében,
•	 a sikeres tanulmányok után a (relatíve) tartós foglalkoztatáshoz. Ez utóbbi arra is alkalmas, hogy 

az érintett személyek számára biztosítsa a szükséges munkakultúra elsajátításának a lehetőségét. 
A szegregátum, mint problémaforrás
A roma szegregátum rehabilitációja (a lakások minőségének a javítása) fontos lépés, de nem oldja 
meg a szegregátumok problémáját, amelynek fennmaradása alapvetően befolyásol(hat)ja az összes 
intézkedés kimenetelét. A roma családok integrációja a város más részeibe olyan horderejű kérdés, 
amelyet csak az érintettek bevonásával lehet megoldani. (A kérdés ebben az esetben is az, hogy 
milyen következményei lesznek az ilyen típusú döntéseknek az integrációban érintettek és az új 
környezetben élő „befogadók” esetében. Modellértékű megoldásokkal lehetne mindezt prognoszti-
zálni.)

Célcsoport: fogyatékkal élők

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Információáramlás – együttműködés: A működő 
civil szervezetek és az önkormányzat közötti in-
formációáramlás és együttműködés akadozása, 
illetve hiány.
Társadalmi érzékenyítés – Az egyes, fogyatékos* 
embereket tömörítő, civil és érdekképviseleti 
szervezeteknek nincs megfelelő sajtó-, média-
nyilvánossága. A Mozgáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesülete által terjesz-
tett HUMANITÁS újság havonta, az egyesület 
tagsága számára érhető el.
A fogyatékossággal élő emberek számára nem 
minden esetben biztosított az egyenlő esélyű 
hozzáférés a nagy tömegeket vonzó városi ren-
dezvényeken. 

A közszférában dolgozó, ügyfelekkel foglalkozó 
alkalmazottak érzékenyítése mindenféle fogya-
tékossági típussal élő ember irányába.
A fogyatékos gyerekekkel és szüleikkel való fog-
lalkozás megkülönböztetett figyelmet érdemel, 
a fogyatékos gyermekek ellátását végző intézmé-
nyek rendszerén belül. A korai fejlesztés, mint 
megelőző (preventív), kompenzáló, korrigáló 
terápiás foglalkozás, különösen nagy jelentőségű 
a későbbiekben, az iskolába kerülés, a későbbi 
integrálódás szempontjából.
A sport mint nagyon fontos eszköze a társadal-
mi integrációnak, jelentős szerepet játszik váro-
sunk és a családban élő fogyatékos gyerekek és 
fiatalok életében.

*   A szóhasználat minden esetben az eredeti szöveget követi. A kommentárokban sem korrigáltunk, 
hogy a többféle szóhasználat ne legyen se zavaró, se megtévesztő. Figyelembe kell venni minden eset-
ben azt, amit a dokumentumok létrehozásáról fentebb írtunk.
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A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Foglalkoztatás – A Munkaügyi Központ szer-
vezeti átalakítása megnehezíti a megváltozott 
munkaképességű, fogyatékos emberek nyílt 
munkaerő-piaci regisztrációját. A Munkaügyi 
Központ Rehabilitációs csoportja, amely nö-
velte a fogyatékossággal élő és megváltozott 
munkaképességű emberek munkához segítését, 
megszűnt. 
Akadálymentesítés – Valamennyi civil szervezet 
képviselőinek elmondása szerint a középületek, 
közterületek – a belvároson kívül eső területek 
kivételével – akadálymentesek, a középületek-
ben való közlekedés megoldott. A közösségi 
közlekedés vonatkozásában az autóbuszok rész-
ben akadálymentesek (41,9% alacsonypadlós), 
de mindenképpen megkönnyíti a mozgássérült 
emberek közlekedését, hogy a menetrend külön 
jelöli az akadálymentes autóbuszok közlekedésé-
nek időpontját.
Kiemelt problémát jelent az egészségügyi intéz-
mények akadálymentesítése: látássérült emberek 
számára a hangos hívók, hallássérült emberek 
számára a hívók kijelzővel való ellátása, a kom-
munikációs akadályok. Mozgássérült emberek 
számára hiányzik a rehabilitációs lehetőség. 
Látássérült emberek részéről hiányosságként je-
lenik meg: a kereszteződések behangosításának 
hiánya, a hivatalos ügyek intézésénél a speciális 
segédeszközök (indukciós hurok, olvasó televízi-
ók, nagyítók) hiánya. 
Korai fejlesztés – A fogyatékosság időben történő 
terápiás kezelésével a fogyatékos kisgyermeket 
nevelő családokkal való komplex foglalkozást a 
város területén a Gézengúz Alapítvány látja el. 
Munkájuk prevenciós jellegű, a befektetett szak-
mai tudás később, az iskolás korban megtérül. 
Külön figyelmet érdemel a szülőkkel, családok-
kal való foglalkozás, ami megkönnyíti számukra 
a gyermekük fogyatékosságával járó veszteség 
feldolgozását. Programjaik, terápiás lehetőségeik 
széles palettáját kínálják szülőknek, babáknak és 
kisgyerekeknek.
Lakhatás – A város területén 17 db akadály-
mentesített önkormányzati lakás áll a mozgás-
korlátozott emberek rendelkezésére. Az elosztás 
rendszerében akkor keletkezik hiba, ha az 
érintett meghal, és a lakásban marad nem fogya-
tékos lakótársa, aki egyedül már nem lenne jo-
gosult az akadálymentesített lakásra, illetve egy 
másik sérült embernek nem adható ki a lakás, 
amíg ő benne lakik.

A város közoktatásra vonatkozó esélyegyenlősé-
gi programja teljes mértékben átfogja a működő 
iskolarendszert, abban a tanulásukban akadá-
lyozott, fogyatékos, SNI-s gyermekek helyzetét, 
ezért erre az esélyegyenlőségi program nem tért 
ki, de a program felülvizsgálata időszerű lenne.
A város oktatáspolitikai célkitűzése, hogy elérje 
az integráció azt a szintet, amelyben egy 25 fős 
osztályban az SNI-s tanulók száma nem haladja 
meg a 3 főt, azaz számarányuk egy osztályban se 
legyen több, mint 12%.
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Kommentár
Oktatás
Az alapvető problémát az jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai előrehala-
dása többnyire megáll az általános iskola végén. A középfokú továbbtanulásról szerzett információk 
nem biztatóak. Az integráltan tanulók nagyobb hányada, ha el is jut a tanulmányok befejező szaka-
szához, azt sok esetben magántanulóként tudja elérni.
Munkaerőpiac
Munkaerő-piaci szerepvállalásuk biztosítására irányuló törekvések támogatása – ha nem is ütköz-
nek olyan erős ellenállásba, mint a romák – sok esetben problematikus. A munkavállalókat (lásd 
fentebb) hasonló módon kellene támogatni az alkalmazásban, ahogy ezt a roma munkavállalók 
esetében jeleztük.
A programok elérhetősége – nem függetlenül a helyzetelemzésben leírt problémáktól – kulcskérdés. 
Ezért a képzések esetében fontos lenne speciális tanulási útvonalak kidolgozása, amelyek időben, 
térben, módszerben kedvező feltételeket biztosítanának az érintettek számára.
Ehhez új típusú tanártovábbképzéseket, finanszírozási szisztémát kell kidolgozni és működtetni.

Mit szűrhetünk le az elmondottakból?

A győri HEP alaposan kidolgozott, sok mindenre kiterjedő intézkedési programot 
tartalmaz. Az ún. „kemény eszközök” alkalmazásának megvannak a feltételei, legyen 
szó oktatási vagy éppen egészségügyi kérdésekről. A döntő kérdés azonban itt és más 
esetekben is az, hogy az ún. „puha eszközök” alkalmazása (pl. a megfelelő számú 
szakember érzékenyítése, a közvélemény véleményformáló részének hathatós befo-
lyásolása stb.) mikor ér el arra a szintre, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 
hogy a (jog)szabályzók és anyagi eszközök előidézte kedvező(bb) helyzet a társadalom 
támogatását is élvezve még kedvezőbb eredmények kialakulását idézze elő.

Jó gyakorlat lehetősége:
A győri programban „benne van” az ún. jó gyakorlatok kidolgozásának minden esé-
lye. (Az is elképzelhető, hogy ezek időközben létrejöttek, de nem tüntették fel a doku-
mentumban.)
Javaslatok:

1.  Intézményeken átívelő egyéni tanulási útvonalak kialakítása a roma és SNI-ta-
nulók számára (a Kossuth-iskola és szóba jöhető középiskolák bevonásával).

2.  Foglalkoztatásba ágyazott képzési programok megvalósítása (Lásd erről: OKI, 
2002–2007) a közszférában (oktatás, közigazgatás, egészségügy).
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KAPOSVÁR

Célcsoport: nők

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Akadálymentesítés, közlekedési feltételek javí-
tása.

Intermodális csomópont kialakítása
–  vasútállomás teljes jörű akadálymentesítése
–  GYED-ben, GYES-ben részesülő kismamák 

részére nyújtott utazási támogatás fenntartása.

Kommentár:
Jól látható, hogy az igazi esélyegyenlőségre utaló kérdések, pl. a nők GYES-GYED utáni időszakban 
történő munkavállalásának a kérdése, és egyáltalán, az alacsony iskolázottságú nőkkel kapcsolatos 
alapproblémák itt nem jelennek meg, az intézkedések, legalábbis ebben a programban a felmerülő 
komoly(abb) problémák valós kezelésre nem elégségesek.

Célcsoport: romák és/vagy mélyszegénységben élők

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Romák lakhatásának, képzettségének, egészségi
állapotának javítása;
szociális bérlakásban élők lakhatási körülmé-
nyeinek javítása, közösségi élet lehetőségeinek 
bővítése,
közterület-fejlesztés;
roma nemzetiség érdekeinek képviselete, romá-
kat érintő döntések egyeztetése, véleményezése.

Komplex telep-program;
roma referensi állás megtartása;
szociális rehabilitációs program.

Kommentár:
Hasonló mondható el a romákkal kapcsolatos ügyekről is. Miközben van (valós) törekvés az élet-
körülmények/életfeltételek javítására, nem kerül sor azokra a lépésekre, amelyek elősegíthetnék a 
társadalmi integrációt (roma telepek felszámolása, a szegregált intézmények megszüntetése).
Bár látszik a törekvés arra is, hogy támogatást kapjanak a közép- és felsőoktatásban tanuló roma 
diákok, ez azonban csak a tanulók töredékét érinti. (Lásd alább!)
Egyáltalán nincsen szó olyan képzési programokról, amelyek a tankötelezettségi koron túl lévő sze-
mélyek iskoláztatásáról gondoskodnának.

Célcsoport: fogyatékkal élők

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Akadálymentesítés, közlekedési feltételek javí-
tása.

Intermodális csomópont kiépítése.

Kommentár:
Alapintézkedésekről van szó, a problémát elsősorban az képezi, hogy a célcsoport számára nem 
jelenik meg olyan intézkedés, amely a jövőjükkel összefüggésben tartalmazna elképzeléseket, javas-
latokat.
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Célcsoport: gyerekek

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulásának
finanszírozása;
–    hátrányos helyzetű gyerekek étkezésének 

biztosítása nyári szünidőben;
–   a hátrányos, veszélyeztetett és védelembe vett 

gyerekek számának emelkedése.

Jelzőrendszer kiépítése;
– nyári étkeztetés;
– vasútállomás akadálymentesítése;
– intermodális csomópont kiépítése;
– cigány ösztöndíj fenntartása;
–  BURSA ösztöndíj-pályázathoz történő csatla-

kozás;
–  felsőoktatásban tanulók albérletidíj-támogatá-

sa, kollégiumi hely további biztosítása.

Kommentár:
Az alapvető problémát a szegregált iskolák fenntartása jelenti (Kanizsai utca, Pécsi utca). Az ilyen 
típusú intézkedések a gyerekek helyzetén alapvetően nem tudnak változtatni.
Ezekben a helyzetekben alapvető problémákat érintő kérdéseket kellene (nyilván országos) szinten 
eldönteni:
a) a szegregált iskolák /szegregátumok/ felszámolása, vagy
b)  a szegregált intézmények feltételeinek gyökeres átalakítása, az infrastruktúrától a személyi (peda-

gógus) feltételekig bezárólag.
Akármilyen irányú döntés születik, a döntés(ek) nyomán kell elgondolkodni egy új típusú integrá-
ciós politika kialakításáról.

Jól látszik, hogy a kaposvári dokumentum a célcsoportokat illetően alig-alig tar-
talmaz olyan megoldási javaslatokat, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy hosszú 
távon megoldják a célcsoportok helyzetét.
Alapvetően hiányoznak azok az elemek, amelyek

1.   a célcsoportok oktatással kapcsolatos lehetőségeit érintenék, vagy 
2.  a meglévő oktatási feltételek minőségi javítására törekednének. (Meg kell 

jegyezni, hogy a városban rendelkezésre állnak a köznevelési rendszerben 
azok az intézmények, amelyek alkalmasak a felnőttek oktatására is.)

3.  Nincsenek olyan elemek, amelyek az előítéletesség széles körű csökkenté-
sére lennének alkalmasak. Noha van roma referensi állás, önmagában ezt a 
célt nem képes betölteni.

4.   Nincsen említés olyan munkalehetőségekről, amelyek hosszú(hosszabb) tá-
von kínálnának esélyt a célcsoporthoz tartozók számára a munkaerő-piaci 
integrációhoz.

A leírtak természetesen egy „mélyfúrásos” kutatás esetében más dimenzióba is ke-
rülhetnének. Lehetséges, hogy a helyi társadalomban vannak olyan csoportok, szer-
vezetek, amelyeknek a működése a dokumentumban foglaltakat (illetve a nem foglal-
takat) alapvetően más színben tüntetné fel. Ehhez mindenképpen esettanulmányokra 
lenne szükség.
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SZEGED

Célcsoport: romák, illetve mélyszegénységben élők*

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

A szegrátumok jelenléte;
– adósságállomány növekedése;
– hajléktalanság, különösen a nők esetében;
– foglalkoztatási hátrányok

Deszegregációs program beindítása.

Kommentár, amely egyúttal összegzés is:
Szeged esetében más a helyzet, mint a többi település esetében. Mivel lezajlott egy nagy nyilvá-
nosságot kapó deszegregációs program és annak (részben) már ismerhetők az eredményei, így azt 
mondhatjuk, itt megjelent egy jó gyakorlat, igaz, a következő megszorításokkal:
a) fontos lenne vizsgálni a tanulók továbbhaladását az általános iskolát követően,
b)  fontos lenne vizsgálni a befogadó (tehát érintett) intézményekben a többségi társadalomhoz  

tartozó szülők és tanulók attitűdjeiben bekövetkezett változásokat,
c)  az iskolarendszerből (már) kilépő roma tanulók munkaerő-piaci helyzetét, családi állapotát,  

lakókörnyezetét – esetleg az abban bekövetkezett változások mértékét.
Rendkívül fontos lenne annak a vizsgálata is, hogy az eseménysor kapcsán változott-e a város egé-
szét tekintve a roma és nem roma népesség kapcsolatának jellege, minősége.
A felsorolt adatok, információk feltárása kulcsfontosságú annak érdekében, hogy világosan lehessen 
látni mindazokat a feltételeket, amelyeknek a birtokában/ismeretében egy-egy településen hasonló 
jellegű program váljon elindíthatóvá.

*  A többi célcsoporttal kapcsolatban a szöveg nem tartalmazott e tanulmány számára releváns infor-
mációt.

KECSKEMÉT

Célcsoport: hátrányos helyzetű társadalmi csoportok

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásának 
megteremtése.

Munkaerőpiacra hosszabb idő után visszatérő 
nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése. Fogya-
tékkal élők és megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítése 
szakképzéssel, távmunkára való felkészítéssel.
Nyugdíj előtt álló munkanélküliek képzése, át-
képzése humán készségfejlesztéssel egybekötve.
Hátrányos helyzetű célcsoportok képzési igénye-
inek felmérése, felzárkóztatás, pályaorientáció, 
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai 
képzés, tanácsadás.
Szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek 
társadalmi visszailleszkedésének elősegítése, 
ezen belül humánszolgáltatás, pályaorientáció, 
tanácsadás, tanfolyamok.
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Kommentár:
Rendkívül nehéz állást foglalni a kecskeméti dokumentummal kapcsolatban. Alapvetően az a jel-
lemzője, hogy 
a) egyrészt törekszik a probléma azonosítására,
b) másrészt pedig hozzárendeli az eddig elért eredményeket.
Bizonyos, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek (szegények, roma tanulók, SNI-tanulók) jelentős 
hányada továbbra is a szakiskolákat látogatja, és ez Kecskeméten sincs másképpen.
Az is bizonyos, hogy ezek az iskolák komoly nehézségekkel küzdenek a (sok esetben roma szárma-
zású) tanulókkal. E tanulók többsége továbbra sem tud továbblépni érettségit (is) nyújtó középfokú 
intézménybe. 
A másik problémát a szakiskolai lemorzsolódás, másképpen a korai iskolaelhagyás jelenti. A kutatá-
si eredmények alapvetően mást mutatnak, mint a dokumentum megállapításai.

Célcsoport: A roma kisebbség felzárkóztatása

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése, felzárkóztatása.

A célcsoportok képzési igényeinek felmérése, 
felzárkóztatás, szakmai képzésbe vonás a mun-
kaerő-piaci igényekkel összhangban, kulcskész-
ségek fejlesztése.

Kommentár:
Nem meggyőzőek azok a részek a dokumentumban, amelyek alapján azt lehetne gondolni, hogy 
viszonylag rövidebb időtávon lehetségessé válik a roma etnikum helyzetének a javítása.
Az oktatás kapcsán biztosan lehetne támaszkodni 
a)  a város szakiskolai hálózatára, ahol – a korábban írtak ellenére – van tapasztalat a hátrányos 

helyzetű tanulók tanításában (lásd: a helyi HÍD- és szakiskolai programok törekvéseit),
b)  a felnőttoktatásra, melynek komoly hagyománya van a városban, és mind alap-, mind középfo-

kon az elmúlt években felszabadult kapacitás, amelyet most újra igénybe lehetne venni.
Nem látszik koherens elképzelés arról, hogy az alapvetően alacsony végzettségű személyek esetében 
melyek lehetnének a valóban esélyt nyújtó képzési irányok.

Nyilvánvaló, hogy a hátrányos helyzetű célcsoportokkal összefüggésben vannak 
helyi eredmények, ezeket – nemcsak itt, hanem más települések esetében – mérhető-
vé, és ezek alapján értékelhetővé kellene tenni. 
Különösen igaz ez olyan esetekben, mint 

1. a szakiskolai program,
2. a HÍD I-II. programok, 
3.  a börtönökben tanuló és/vagy onnan szabaduló személyek iskolai/képzési előre-

haladása,
4.  az SNI-tanulók integrált közegben történő előrehaladása, különösen középfo-

kon.

Mindazonáltal hozzá kell tenni, hogy ebben az esetben nem törekedtünk arra, 
hogy bevonjuk a vizsgálatba azokat a területeket (Pl. drogmegelőzés, fiatalkori bűn-
elkövetés, iskolai agresszió stb.), amelyek esetében lehetnek komoly(abb) eredmények 
és ezek egyéb területeken is (pl. családon belüli erőszak stb.) éreztethetik hatásukat.
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SZOLNOK

Célcsoport: romák és/vagy mélyszegénységben élők

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

A városban a Déli-ipartelepen (Újvaros) az
átlagosnál magasabb a hátrányos helyzetű
lakók aránya, bizonyos városrészekben
megjelennek a szegregátumra utaló jelek.
A cigány kisebbséghez tartozó felnőtt
lakosság, illetve a fogyatékkal élő felnőttek
jelentős része nem rendelkezik
versenyképes végzettséggel.
A cigány kisebbséghez tartozók körében
alacsony a foglalkoztatási arány.
A célcsoporthoz tartozók és a többségi
társadalom tagjai nem ismerik egymást és
kapcsolatuk ellentmondásos.

Törekedni kell a szegregátumok felszámolására.

Be kell vonni a képzésbe az erre alkalmas intéz-
ményeket.

A közfoglalkoztatási programok erősítése.

Előítélet-kezelő programok szervezése.

Kommentár:
A szolnoki iskolákban a pedagógusok, különösen ott, ahol magas(abb) a roma tanulók aránya, 
komoly problémákkal küzdenek. Ezen a helyzeten az olyan típusú fejlesztések sem tudtak segíteni, 
mint az egész napos iskola-projekt.
A városban vannak olyan intézmények, amelyeket fel kellene készíteni a felnőttek oktatására. Első-
sorban a pedagógusok módszertani/andragógiai képzésére lenne szükség.
Az előítélet kezelésére – legyen szó a többségi és kisebbségi társadalomhoz tartozó személyekről 
vagy csoportokról – jó lehetőséget kínálnának az integrációs programok mellett az egész napos is-
kola erre irányuló tartalmi elemei.

Célcsoport: gyermekek

A legfontosabb problémák azonosítása Javasolt megoldások

A pedagógusok módszertani kultúrája hiányos, 
nem alkalmas a roma/szegény/SNI-gyermekek 
nevelésére, képzésére.

Továbbképzések szervezése a köznevelési rend-
szer minden szintjén.

Kommentár:
Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a hagyományos módon szervezett továbbképzések haté-
konysága – különösen a hátrányos helyzetű tanulók esetében – csekély.
Ezek helyett a problémában alapvetően érintett intézmények esetében komplex intézményfejlesztés-
re, és ehhez kapcsolódó, a tantestület egészét érintő továbbképzésekre lenne szükség.

Szolnok esetében jól látszik, hogy a magas arányú roma népesség jelenléte jelen-
tős – és sok esetben nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható – feladatokat ró a 
város vezetőségére. Alapvetően komoly intézményfejlesztésre lenne szükség, amely 
nemcsak a roma és hátrányos helyzetű gyermekek számára kínálna esélyt, hanem a 
felnőttek számára is. Ezt kellene összekapcsolni olyan foglalkoztatási programokkal, 
amelyek lehetőséget adnak a célcsoport számára a munkaerőpiacon történő megka-
paszkodásra.

Fontos lenne a munkáltatók számára egy több célú támogatási rendszer elemeinek 
a kidolgozása is, amelyek ösztönző hatásúak lennének a hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztatására.
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2.5. ÖSSZEGZÉS

A HEP-dokumentumok elemzése kapcsán célszerűnek látszik azoknak a javaslatok-
nak a megfogalmazása, amelyek komplex(ebb) módon működtetett támogatási rend-
szerben gondolkodva kísérlik meg 
•	 megakadályozni egyrészt a szegregátumok kialakulását (preventív megoldások 

kapcsán), és/vagy olyan deszegregációs koncepciók kialakítását, amelyek azok fel-
számolását célozzák. 

•	 Mindezt szorosan össze kell kapcsolni a korai iskolaelhagyás problémájával, oly 
módon, hogy

 1.  ennek a megakadályozására felkészítik az intézményeket pl. intézmény-
fejlesztéssel/módszertanok alkalmaztatásával, valamint a felnőtt korú, ám 
alacsony iskolázottságú személyek hatékony és eredményes oktatásához 
nélkülözhetetlen andragógiai kultúrával,

 2.  a fent leírtak (1. pont) támogatása/erősítése érdekében a célcsoportok ese-
tében olyan támogatási formák kialakításával, amelyek az élet-, lakó- és 
egészségügyi körülmények javításával, munkaalkalmak létrehozásával 
együttesen járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az érintett személyeknek legyen 
reális esélyük a társadalmi/munkaerő-piaci integrációra, valamint szükség 
esetén akár támogató szerep (pl. az idősek esetén a senior-mentorkodás) 
betöltésére.

Mindezeken túl érdemes megfontolni 
•	  új kommunikációs és iterációs módszerek kialakítását és alkalmazását a helyi és  

a központi szint között, 
•	  olyan módszerek kialakítását, melyek biztosítják, hogy a HEP-programokat a  

helyi döntéshozók megvitassák, és olyan eszközként ismerjék el, amelyek útmu-
tatást adnak a helyi közszolgáltatások újraszervezését, valamint helyi fejlesztések 
kezdeményezését érintő döntések meghozatalához. 

•	  Érdemes átgondolni azt is, hogy milyen megoldások alapján lehet(ne) csökkenteni 
a HEP-ek terjedelmét, amelyek így tömörebbé és méretileg kezelhetőbbé válnának 
annak érdekében, hogy az érdekelt felek, ideértve a helyi döntéshozókat is, napi 
munkájuk során valóban használják ezeket a dokumentumokat. 

•	 Az oktatási szektor kérdése fontos, de nem helyi kompetencia. Az állami fenn-
tartású intézmények esetében új kommunikációt kell kezdeményezni azoknak a 
problémáknak a hatékonyabb kezelhetősége érdekében, amelyet az oktatás kap-
csán jeleztünk.52

52  Tipikusan ilyen lehetőséget kínál az az új adatgyűjtési szisztéma, amely jelenleg a KLIK-ben for-
málódik. A cél olyan indikátorrendszer bevezetése lenne, amely „időben” jelezhetné azokat a prob-
lémákat, amelyek az intézményekben, a településeken a szegregátumok kialakulása felé mutatnak.  
(A munkálatok eredményei egyelőre nem kaptak szélesebb publicitást.)
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•	 A megoldásokat rendszerszinten kellene keresni, a különféle szektoriális törekvé-
sek (és a már meglévő, felhasználható) szakmai eredmények összekapcsolásával.

•	 Kulcsfontosságú és döntéshozói szinten szükséges a jogszabályi háttér módosítása. 
Elengedhetetlen a teljesen kívülálló külső szakértők bevonása (esélyegyenlőségi 
szakértők és mentorok). Szükséges, hogy központi forrás teremtődjön meg a fel-
adat elvégezésre; erre a kormányzati szinten feladattal megbízott intézmény koor-
dinálásával kerül(hetne) sor.

•	 A független mentori hálózat kialakítására és fenntartására is forrást szükséges át-
csoportosítani. A településhez rendelt mentornak háromhavonta szükséges hely-
színi látogatást tennie az általa mentorált településen, és összefoglaló jelentést 
szükséges készítenie a vállat feladatok teljesüléséről. Félévente a szakértőnek kell 
kezdeményeznie az önkormányzat vezetőjével közösen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Fórum összehívását, ahol részletesen, tematikusan át kell tekinteni az intézkedé-
seket – azok állását – és jegyzőkönyvben kell rögzíteni az elhangzottakat. Nem 
teljesülés esetén határozatot kell hozni a vállalt feladat határidejére és felelősére. 
(Nem teljesítés esetén szankciókat szükséges bevezetni, mely akár pályázati for-
rásokból való kizárást is jelenthet az önkormányzat számára. Ennek kidolgozását 
meg kell kezdeni.)

•	 Fontos, hogy a jövőben minden elkészült intézkedési tervben a forrásokat, vagy 
lehetséges – pályázati úton tervezett – forrásokat jelentessék meg, a felhasználást 
illetően annak teljes felelőségi körének meghatározásával.

A dokumentumok elemzésének van több, az itt elmondottakon is túlmutató tanul-
sága. Elsősorban arra gondolunk, hogy a mindenkori városvezetőség felelősségét kell fo-
lyamatosan hangsúlyozni a szóban forgó témák kapcsán, hiszen mindaz, amit a felelős 
beosztásban lévő személyek tesznek és kommunikálnak, meghatározó jelentőségű lehet 
– helyi szinten mindenképpen – az ott élők szemléletére és törekvéseikre. A társadalmi 
kohézió megerősítésének elengedhetetlen feltételét a helyi szinten tetten érhető törekvé-
sek összessége képezi.53

53 A helyi szerveződések fontosságára – igaz, történeti dimenziókban – már Bibó István is felhívta a 
figyelmet. Mondatainak azonban ma is megvan az aktualitása, annyiban mindenképpen, hogy 
ráirányítja a figyelmet az együtt élők kollektív felelősségére és kötelezettségeikre: „A hűbériség 
klasszikus berendezésében a társadalom minden tagjának életét személyes, emberi közvetlenséggel 
kialakított kapcsolatok szabták meg, nem pedig központosított uralmak vagy uniformizált jogin-
tézmények. (…) Természetesen nem ismerte ez a rendszer a szabadságnak és egyenlőségnek nagy 
összefogó intézményeit sem, hanem kis körökben megvalósuló, biztosított és kölcsönös szemé-
lyes szolgáltatásoknak, kötelezettségeknek, jogoknak és szabadságoknak a sokaságában élt. (…) A 
társadalomfejlődésnek ez a szabadság kis köreire felépített és a szabadság felé haladó jellege a közép-
korban és újkorban nyugatról keletre haladva csökken. (…) Ausztria, Csehország, Magyarország, 
Lengyelország egyaránt mutatnak társadalomfejlődésükben nyugatias és kevésbé nyugatias vonáso-
kat. (…) Míg tehát a nyugati fejlődést a társadalmi erőviszonyok szüntelen mozgása, előrehaladása, a 
kelet-európai társadalmakat a társadalmi erőviszonyok mozdulatlan megmerevedése jellemezte. (…) 
Végül is a kelet felé való átmeneti területen némi ingadozás után Ausztria és Csehország egészben a 
nyugati, Magyarország, Lengyelország és Poroszország egészben a keleti társadalomfejlődés útjára 
léptek.” – A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme (1947) Letöltés: http://hvg.hu/
itthon/20110804_bibo_idezet_demokratanak_lenni_nem_felni (2015. 04. 01.)
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3.1. BEVEZETÉS

A köznevelési rendszerben 2013 szeptemberétől indulhatott az ún. HÍD I. és HÍD II. 
program.54 E programok célja alapvetően az volt, hogy 

1.  az általános iskolát végzett, de a középiskolába bejutni nem tudó tanulók számá-
ra tanulási lehetőséget nyújtsanak, 

2.  az általános iskolában túlkorossá váló, a tankötelezettségi korhatárt elérő, esetleg 
azt átlépők számára biztosítsanak átvezető programot a szakmatanuláshoz és ezt 
követően a munkaerő-piaci szerepvállaláshoz.

54 14. § (1) A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatás-
ba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez 
szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és 
személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel.

 (2)  Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába 
nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban foly-
tatja. A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre 
épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó 
alapvető ismereteket, kompetenciákat. A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti 
a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaori-
entációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez 
szükséges ismeretekkel. A Híd I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi 
vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsít-
ványt állít ki. A Híd I. programot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára – igény 
esetén – biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés.

  (3)  Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amely-
ben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, 
az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A Híd II. programban 
nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szak-
mák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs fel-
adatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készíthet fel. A Híd II. program záróvizsgával 
zárul, amelyről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A sikeres záróvizsga részszakképesítést ta-
núsít és középfokú iskolában történő továbbtanulásra jogosít. A tanuló a Híd II. program kereté-
ben elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá 
megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáseleme-
ket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, évfolyamokon 
felkészül a szakmai vizsga letételére.

 (4)  A Köznevelési Hídprogramok keretében a tanulók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységek, 
foglalkozások és programok a délelőtti és délutáni időszakban arányosan elosztva kerülnek meg-
szervezésre. A Köznevelési Hídprogramokban az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó 
pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában résztvevő pedagógusok illetmény-kiegészí-
tésre jogosultak abban az esetben, ha az adott tanévben a pedagógiai tevékenységükkel érintett 
tanulóik legalább hetven százaléka eredményes középfokú írásbeli felvételi vizsgát tesz, vagy Híd 
II. program esetében a második évfolyamba lépett.

 (5)  A Köznevelési Hídprogramok keretein belül szervezhető olyan osztály is, amely az Országos 
Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körében folytatott 
szakiskolai képzés megkezdésére készíti fel azokat a tanulókat, akik általános iskolai tanulmá-
nyaikat a tankötelezettségük végéig nem tudták teljesíteni és hat általános iskolai évfolyamnál 
kevesebbet fejeztek be sikeresen.
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A HÍD-programok bevezetése megosztotta a szakmai közvéleményt. Két, egymás-
tól jelentősen eltérő vélemény-együttes fogalmazódott meg.
•	 Voltak, akik úgy vélték, hogy a HÍD-programok eleve szegregálnak, és ez a megol-

dás, a létrehozott új tanulási közeg eleve kudarcra ítéli az odairányított tanulókat. 
Az ellenérveket az is gyarapította, hogy a jogértelmezésben is megoszlottak a véle-
mények, mert többek szerint a törvényi megfogalmazás szinte „kötelezővé” teszi a 
szóban forgó tanulók beléptetését ebbe a rendszerbe.

•	 Mások szerint az intézkedés elkerülhetetlen volt, mert az általános iskolai osztá-
lyokban zajló szakmai tevékenységet a jelentősen túlkoros tanulók szinte lehetet-
lenné tették, és azt problémaként érzékelték, hogy ezek a tanulók jóval (esetleg 
két-három évvel is) fiatalabb osztályközösségekben végezzék tanulmányaikat.

Nem könnyítette meg a helyzetet az sem, hogy a program működtetésére kijelölt 
intézmények55 többségének nem volt módja és lehetősége felkészülni sem az új tartal-
mak közvetítésére, sem pedig e speciális tanulói populáció fogadására.56

3.2. A HÍD I-II. NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMJAI57

Az intézmények számára az ún. nevelési-oktatási programcsomagok, ha nem is alap-
vető módon, de mindenképpen újdonságot jelentettek. Az igazi kihívást – elsősorban 
azok számára, akik megértették az új „műfaj” jelentőségét – az jelentette, hogy az 
iskola vezetése rendelkezik-e

1. elegendő idővel és 
2. szakmai kapacitással ahhoz, 

hogy ezt a több elemű rendszert beépítse az iskola működésébe.

Az nyilvánvaló volt az első pillanattól kezdve, hogy a HÍD-programok bevezetését 
nem lehet elválasztani a szakiskola-fejlesztéstől, már csak azért sem, mert az esetek 
többségében egyazon intézményen belül tanító pedagógusok egyaránt szerepet kap-

55 (7) Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú iskolában – a kormány által szabályozott kere-
tek között – szervezhetők. A programokban közreműködő intézményeket a Kormányhivatal jelöli ki.

56 A teljességhez azonban az is hozzátartozik, hogy számos intézménynek volt bizonyos tapasztalata 
a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában. Most azonban – erre később azonban még visszatérünk 
– egyszerre kellett (volna) alkalmazkodni a változásokhoz, hiszen a többnyire hátrányos helyzetű ta- 
nulókat foglalkoztató szakiskolai programban is ekkor kezdődtek meg a korábbiakhoz képest na-
gyon jelentős változások.

57 (6) A Köznevelési Hídprogramok nevelési-oktatási programjait az oktatásért felelős miniszter rende-
letben adja ki, amely magában foglalja a csoportszervezési elveket, a fejlesztés eszközrendszerét, a ta-
nulók, illetve az alkalmazott pedagógiai tevékenység mérésére-értékelésére, ellenőrzésére vonatkozó 
keretszabályokat is.
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hattak az új 3 éves szakiskolai osztályok, valamint az ún. „hidas” osztályok tanításá-
ban. 

A szakiskolák számára készülő közismereti programot kipróbáló intézményeket 
2011 decemberében és 2012 januárjában monitorozták az OFI munkatársai. A tevé-
kenység célja az volt, hogy a közismereti program kipróbálásáról közvetlen tapaszta-
latokat szerezhessenek. Az itt szerzett tapasztalatok – bár akkor ezt még nem lehetett 
tudni – rendkívül fontosakká válhattak (volna) a jövőt illetően. Szeretnénk még egy-
szer hangsúlyozni, hogy az új típusú 3 éves szakiskolai közismereti program beveze-
tése komoly kihívás elé állította a tantestületeket. 

Tekintsük át az akkori kutatás legfontosabb eredményeit: 
•	 Szinte minden iskolában elmondták, hogy gyakori gond, hogy az általános iskolai 

tanulási kudarcok, a rejtett és elhanyagolt hiányosságok teljes mértékben gátolják 
az újabb ismeretek elsajátítását, a szakmai képzés alapjainak lerakását. Ezért töb-
ben úgy gondolták, hogy amíg az általános iskolák felső tagozatáról továbbra is 
jelentős tudás- és kompetencia-deficittel kerülnek ki a tanulók, addig a szakiskolai 
képzés helyzetén érdemben nem lehet javítani. 

•	 Több vezető is felhívta arra a figyelmet, hogy a megújulásnak sok esetben gátat 
vethet az, hogy a pedagógusok sokszor csak a bejáratott és az általuk eddig is hasz-
nált tankönyveket alkalmazzák szívesen, ritkán kezdeményezik, hogy az iskolában 
bevezessék azokat az újdonságokat, amelyeket az elmúlt évek jelentősebb program-
jaiban fejlesztettek ki. Ugyanakkor azt is jellemzőnek tartották, hogy megszokásból 
a tanulók is elvárják, hogy mindig tankönyvből kapják az anyagot. 

•	 Az intézménylátogatások során a monitorozók több tanórát is meglátogattak. Bár 
a látottakat nem tekinthetjük kizárólagos érvényűnek, az azonban elgondolkod-
tató volt, hogy a meglátogatott iskolák mindegyikében frontális órán kívül más 
módszerrel nem volt módjuk a látogatóknak megismerkedni. A kérdésre, hogy mi-
ért nem építik gyakrabban a tanulói tevékenységre a tanórát, azt jelezték a peda-
gógusok, hogy ehhez nincsenek meg a feltételek. 

•	 Bár többen már régebben is az összevont ismerettartalmú tárgyak (különösen a 
„természetismeret”) mellett állnak – mondták az intézményvezetők –, de a pe-
dagógusok megszokott szaktárgyi besorolása (végzettsége) miatt nekik is vannak 
kételyeik azzal kapcsolatban, hogy ezt a programot hogyan lehet intézményi szin-
ten üzemeltetni. Úgy tűnt, hogy az elvi, szakmai álláspontokat mindig átszínezik 
a sajátos, személyes érdekek, szempontok a tantestületekben.

•	 És végül többen felhívták a figyelmet arra a jelenségre – amelyet néhány év óta 
több kutatás során magunk is tapasztalhattunk – hogy nemcsak az gond, hogy 
gyenge a tanulók tanulmányi eredménye, hanem az is, hogy emelkedik azon ta-
nulóknak a száma, akik nem nagyon vagy egyáltalán semmit sem akarnak tanulni.

Mind az intézmények vezetői, mind pedig a megkérdezett pedagógusok közül töb-
ben olyan – általános problémá(ka)t fogalmaztak meg, amelyekről úgy vélték, hogy 
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azok megléte miatt nem lehet sikeres – szerkezettől függetlenül – a szakiskolai képzés. 
A monitoring során szerzett tapasztalatok – több más forrás mellett – ráirányították 
a figyelmet azoknak a tanulóknak a körére, akik számára a szakiskola mellett/helyett 
olyan új tanulási útvonalakat kell megnyitni, amelyek – a rendelkezésre álló feltételek 
és körülmények figyelembe vételével – járhatónak bizonyulnak a számukra. 

Az ekkor szerzett tapasztalatok azért válhattak figyelemreméltóvá, mert a HÍD I-II. 
programok – nyilván nem véletlenül – szerkezetükben és tartalmi elemeikben számos 
hasonlóságot mutatnak a szakiskolai közismereti programmal.58

Az intézményvezetők tapasztalatai alapvetően nem okoztak meglepetést, hiszen a 
szakiskolákba (korábban szakmunkásképzőkbe) jelentkező diákok többsége már a 
rendszerváltást megelőző időszakban is olyan családokból került ki, ahol a szülőknek 
az iskolázottsága alacsony volt, és ezért jövedelmük sem tette sok esetben lehetővé azt, 
hogy akár saját, akár gyermekük iskoláztatására a „szükségesnél többet” tudjanak köl-
teni. A szakirodalom korán felfigyelt az ebből adódó problémákra. A kádári időszak 
második felében egyre erőteljesebben hangoztatták azt, hogy – az akkori társadalmi 
szerkezetnek és ideológiáknak megfelelő nyelvezettel – a „fizikai dolgozók” gyerme-
kei közül kevesen szereznek magasabb iskolai végzettséget/képesítést, és az okok kö-
zött egyrészt az iskolarendszerből adódó problémákra, másrészt pedig a családi hely-
zetből adódó nehézségekre igyekeztek rámutatni. Egy, a rendszerváltást megelőző 
időszakban készült kutatás során,59 amelyben a hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú 
továbbtanulásával kapcsolatos esélyeket és lehetőségeket vizsgálták, megállapították 
azt, hogy az „indulási különbségek mérséklésének számítana már az is, ha ezek a kü-
lönbségek a tanulmányok folyamán nem növekednének.”

Az idézett szerző ehhez még azt is hozzáteszi, hogy a hátrányos(abb) pedagógiai fel-
tételrendszer a hátrányosabb helyzetű tanulókat sokkal jobban sújtja, mint előnyösebb 
helyzetű társaikat. Megoldásként a differenciálást javasolja, azért, hogy az eljárással 
csökkenthetők legyenek a tanulók közötti indulási különbségek. Egészében véve úgy 
véli, hogy a „kompenzatorikus programok helyett sokoldalúbb hasznot ígér optimá-
lis fejlesztési feladatok kidolgozása a különböző fejlettségi szintű tanulók számára”. 
Elgondolása mögött az a hit állt, hogy a különbségek csökkentése, az esélyek kiegyen-
lítése korántsem olyan megváltoztathatatlan, mint azt „kényelmesen, első meggondo-
lásból sokan vallják”.60 Mindezzel csak arra szerettünk volna rámutatni, hogy – sok, 
itt most nem említett kutatási és fejlesztési törekvés eredményeit nem említve – olyan 
évtizedes problémákról tettek említést a monitoring során, amelyek egy része

58 A számos hasonlóságnak az egyik oka az volt, hogy mind a két fejlesztés az OFI-ban készült, és a 
munkálatokban alapvetően ugyanaz a szakértői csoport vett részt.

59 Molnár Péter (1989): A felsőfokú továbbtanulási igény kialakulásának és megvalósításának feltételei 
hátrányos helyzetű fiataloknál. Akadémiai Kiadó, Budapest. Az idézetek helye: 119-123.o.

60 A hátrányos helyzetű tanulókról szóló viták és elképzelések rövid összefoglalásához lásd: Mayer 
József (2008): Integráció 3 dimenzióban. In: Kitörés 19-34.o. OFI, Budapest. FÁK–könyvek 5.)
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1.  kezelhető pedagógiai eszközökkel, ha ehhez rendelkezésre áll a megfelelő felké-
szültség, másrészt pedig

2.  világossá kell tenni azt, hogy a pedagógiai eszközök használatának van határa, 
és azon túl azok is elveszítik hatékonyságukat. Ebből következően azokon a te-
rületeken más jellegű eszközökre és más jellegű szakmai professzióra van szükség.

Milyen alapvető elveket igyekeztek érvényesíteni a tervezők a HÍD-programok ter-
vezésekor, mit tekintettek szakmai kiindulópontnak? 

 Elsősorban azt, hogy a Nat-ra épülő közismereti oktatásban az új ismeretek 
megszerzése mellett lehetőség szerint folyamatosan történjen meg az elmaradt isme-
retek pótlása és az alapvető ismeretek, készségek, képességek fejlesztése.

 Történjen meg az általános ismeretek megszerzésével párhuzamosan a mun-
katapasztalatok és a munkakultúra megszerzésének elősegítése, amely akár közvetle-
nül is segítheti a munkakörnyezetbe, a termelésbe való beilleszkedést. 

 Mindezekkel párhuzamosan meg kell, hogy történjen azoknak a kompeten-
ciáknak a fejlesztése is, amelyek erősítik a tanulók legszélesebb értelemben vett társa-
dalmi integrációját.

A HÍD-programok tartalmi és szerkezetei szempontból (többnyire) új elemként je-
lennek meg a szakképzési intézmények képzési palettáján. 

3.3.  A HÍD-PROGRAMOK PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓI  
ÉS TARTALMI ELEMEI

Ahhoz, hogy megértsük, miért nem lehet „egyik pillanatról a másikra” egy-egy intéz-
ményben bevezetni a HÍD-programokat, és miért nem egyszerű kérdés az intézmé-
nyek kiválasztása, át kell tekintenünk azok pedagógiai koncepcióinak meghatározó 
elemeit. Ha összevetjük a programok elvárásait, láthatjuk, hogy mind a két program 
esetében a hangsúlyok az egyéni fejlesztésre és a differenciált pedagógiai gyakorlatra 
helyeződnek. Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy vajon rendelkeznek-e ezzel a bo-
nyolult, komoly felkészültséget igénylő módszertannal a programba bevont pedagó-
gusok?

Már a programok megkezdése előtt érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mikor 
tekinthetjük egy-egy intézmény működését sikeresnek e programok kapcsán? 61

61 Eredetileg a pedagógusok számára a tanulói lemorzsolódás arányához kötött mérőszám volt az, ami-
nek a teljesülése esetén az akkori tervek szerint premizálták volna a pedagógusokat. Azonban alább 
már láthatjuk, hogy ezt semmiképpen sem tekinthetjük elégséges feltételnek.
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Nézzük tehát a kritérium-listát!
•	 Megvalósul-e az egyén tanulását akadályozó problémák feltárása és azokra  

adekvát pedagógiai, oktatásszervezési és eszköztámogatási válaszok születnek-e a 
program során?

•	 A tanulók jól érzik-e magukat a programban, megerősödik-e önbecsülésük, sike- 
resen tanulnak és fejlődnek-e a program során? (Ebből következik, hogy a prog- 
ramot nem hagyják el annak befejezése előtt.) 

•	 A diákok el tudják-e érni azokat az eredményeket, melyek hozzásegítik őket ahhoz, 
hogy folytathassák további tanulmányaikat, vagy ki tudjanak lépni a munka vilá-
gába? Önmagukhoz mérten fejlődnek-e olyan mértékben a tanulók, hogy a prog-
ram befejezése után be tudjanak kapcsolódni a kínálkozó új tanulási útvonalakba?

4. táblázat  A HÍD I-II. programok pedagógiai koncepcióinak összefoglaló táblázata

HÍD I.
Személyekhez igazodó pedagógiai gyakorlat

HÍD II.
Az összetett személyiségfejlesztést támogató 

pedagógiai megközelítés eltérő tanulási 
formákat feltételez

A diákok felelős-
ségvállalása 

A diákok aktív, felelős részt-
vevői saját tanulásuknak, 
fejlődésüknek. Nemcsak 
reagálnak, válaszolnak a ta-
nulás során, hanem aktív és 
ösztönző tényezői is a külön-
féle szituációknak. Egyéni 
tanulási útjaikat nem csak a 
tanárok jelölik ki, lehetősé-
gük nyílik önálló döntésekre 
is. Egyéni sajátosságaiktól 
függően bevonódnak az ér-
tékelésbe, az önértékelésbe, 
saját fejlődési tervük készíté-
sébe. A tanulás szempontjá-
ból előnyben részesülnek az 
aktív, cselekedtető tanulási 
eljárások, a frontális munká-
val szemben az egyéni, pár-
ban és csoportban végzett 
tanulás.

Ahhoz, hogy ezek a feltételek teljesülhessenek 
mind a két programban, kulcselem a tanulásban 
többnyire csekély mértékben motivált tanulók 
aktivizálása. Ehhez nyújtanak támogatást a két 
program szerkezeti és tartalmi elemei.
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Egyéni fejlődési 
terv 

A személyiség fejlesztésé-
hez elengedhetetlen, hogy 
a tanuló az éppen aktuális 
egyéni fejlettségi szintjének 
megfelelő tevékenységeket 
végezhessen az iskolában, 
tehát a külső hatások a 
megfelelő belső fejlettségi 
szakaszban érjék. Ezzel nem-
csak a tanulási folyamatban 
lesz sikeresebb, hanem mun-
kakedve is nő. Az egyéni 
fejlesztés olyan tevékenység, 
amelynek során úgy avat-
kozunk be a fiatal fejlődési 
menetébe, hogy a külső 
környezeti feltételek a tanu-
ló egyéni sajátosságaihoz, 
fejlődési folyamatához igazí-
tottak legyenek. A fejlesztés 
tervszerű, következetes meg-
valósításához a vezérfonalat 
a háromhavonta újragondolt, 
értékelést és újratervezést 
tartalmazó egyéni fejlődési 
terv adja. 

Személyre szabott okta-
tás követelménye
Ahhoz, hogy ez meg-
valósíthatóvá váljon, 
jelentős segítséget 
nyújtanak a csoportok 
létszámára vonatkozó 
előírások. Máskép-
pen: alapvetően kis 
létszámú csoportokról 
van szó, amelyekben a 
megfelelő módszertan 
alkalmazása mellett 
az egyéni fejlesztés, 
differenciálás megvaló-
sítható.

A személyre szabott 
nevelés-oktatás meg-
valósítása, amely 
minden fiatalnak 
lehetőséget nyújt a fej-
lődésre. Ez azt jelenti, 
hogy az intézmény 
pedagógusai tudomá-
sul veszik, nincs olyan 
ember, aki mindenben 
egyformán kiváló; 
figyelemmel tudnak 
lenni az otthoni és 
más környezetben 
megjelenő nevelő ha-
tások különbségére, 
a korábbi tanulói ta-
pasztalatokra (iskolai- 
és élettapasztalatok, 
kudarcok és sikerek), 
és kezelni tudják a he-
terogén csoportokat.
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HÍD I.
Személyekhez igazodó pedagógiai gyakorlat

HÍD II.
Az összetett személyiségfejlesztést támogató 

pedagógiai megközelítés eltérő tanulási 
formákat feltételez

a)  Differenciált 
követelmé-
nyek 

A program célja, hogy min-
den diák a saját képességei 
szerinti legtöbbet hozza 
ki magából. A személyre 
szabott célokat a tanulás 
tekintetében is rögzíti az 
egyéni fejlődési terv (EFT), 
melyben a fő célokat lehet és 
kell konkretizálni rövidebb 
periódusokra, illetve kisebb 
feladatokra, tevékenységekre 
bontani, és ennek alapján 
megfogalmazni a vállalá-
sokat mind a diák, mind a 
tanár részéről. A fejlesztő 
munka akkor eredményes és 
sikeres, ha a tanár megkeresi 
azokat a tanulásirányítási 
módokat, amelyek alkalma-
zása biztosítja, hogy diákjai 
képességeiknek, egyéni 
fejlődési ütemüknek és 
érdeklődésüknek egyaránt 
megfelelő tevékenységeket 
végezzenek. Ebben nyúj-
tanak segítséget az egyéni 
haladási ütemet segítő diffe-
renciált tanulásszervezés és 
az egyéni fejlesztés. A legtö-
kéletesebben megvalósuló 
differenciálás valójában az 
egyénre szabott fejlesztés, 
ami nagy odafigyelést és 
következetesen felépített, 
koncepciózus pedagógiai 
tevékenységet feltételez.

Szociális kompetenciák 
fejlesztése 
A szociális kompe-
tenciák fejlesztésére 
számos programelem 
áll rendelkezésre. Ezek-
nek az alkalmazásához 
nélkülözhetetlen az 
illeszkedő módszertan 
ismerete.

A pedagógiai folyama-
tok középpontjában 
elsősorban nem az 
ismeretelsajátítás áll, 
hanem a szociális 
kompetenciák fejlesz-
tése. Ez azt jelenti, 
hogy a rugalmas ta-
nulással a szervezett 
oktatás alkalmazkodni 
tud a résztvevők egyé-
ni tudásigényéhez, 
tanulási készségek és 
képességek elsajátí-
tását segíti elő, felké-
szítve ezzel a fiatalokat 
az önálló tanulásra, 
a saját tanulásukért, 
fejlődésükért való 
felelősség vállalására, 
az élethosszig tartó ta-
nulásban való további 
részvételre.

Valós élethelyze-
tekhez és szemé-
lyes élmények-
hez kapcsolódó 
tanulás 

A diákoknak az iskolával, 
a tanulással kapcsolatos 
motiváltságát a valós élet-
helyzetekhez és a személyes 
élményekhez kapcsolódó ta-
nulás teremti meg. A pozitív 
motiváció kialakulásában, 
fenntartásában támaszkodik 
a program a diákok érdek-
lődésére, és az új, a tanulók 
által kedvelt információhor-
dozókra.

Kulcskérdés, hogy a pedagógusok hisznek-e 
abban, hogy a tartalmi elemek segítségével (is) 
lehet tanulásra ösztökélni a tanulókat. Ehhez 
nélkülözhetetlen, hogy a pedagógusok megis-
merkedjenek a programok új tartalmi elemeivel 
és azok alkalmazási lehetőségeivel.
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Egyéni tanulási 
utak 

A tanulás-tanítás megszer-
vezésének legfontosabb 
alapelve az egyéni szükségle-
tekhez, fejlődési igényekhez 
való igazodás. Ez alapvetően 
azt feltételezi, hogy a peda-
gógiai gyakorlat reális esélyt 
teremtsen az eltérő fejlesz-
tési szükségletek kezelésére 
egyéni fejlődési utak bizto-
sításával. Így a személyre 
szabottság érinti a tantervi 
kereteken belül a célokat, a 
tartalmakat, azok mélységét, 
mennyiségét, a tanítás, ta-
nulás szervezési módjait, az 
oktatás módszereit, a tanulá-
si időt, az értékelést, a teljes 
tanulási környezetet. 

Egyéni fejlesztés Kiemelt szerepe van az 
egyén fejlesztésének, 
ahol az egyéni ké-
pességek, adottságok 
kibontakoztatása, 
illetve kiépítése kerül 
középpontba. Ez azt 
is jelenti, hogy az 
egyén fejlesztése nem 
„elkülönített” módon 
történik, hanem meg-
valósulhat egyénileg, 
páros munkában, vagy 
a csoportban, a diffe-
renciáló pedagógiák 
alkalmazásával. Azt, 
hogy maga a fejlesztés 
célirányos legyen és 
valóban az egyén igé-
nyeihez illeszkedjen, 
biztosítja az aktuális 
személyes adottságok 
pontos feltérképezése, 
amelyek ismeretében 
a tanulók bevonásával 
kijelölhetők a leg-
fontosabb, elsődleges 
célok és a fejlesztendő 
kulcsterületek. 

Előzetes tudás, 
meglévő kompe-
tenciák megis-
merése 

A tanulás, az egyéni fejlő-
dés támogatásában kiemelt 
jelentősége van az előzetes 
tudás és a meglévő kompe-
tenciák megismerésének, 
figyelembevételének, ehhez 
alkalmazkodó fejlesztési 
célok kijelölésének, tanu-
lási/fejlesztési stratégiák 
alkalmazásának és sokféle 
tanulási módszer és forrás 
biztosításának.

A tanév nem kezdődhet meg bemeneti mérés (a 
tanulók előzetes tudásának, kompetenciáinak 
az azonosítása) nélkül. Ezeknek az ismeretében 
készülhetnek el az egyéni fejlesztési tervek. És 
fordítva: ennek hiányában csak részleges megol-
dások képzelhetők el.
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HÍD I.
Személyekhez igazodó pedagógiai gyakorlat

HÍD II.
Az összetett személyiségfejlesztést támogató 

pedagógiai megközelítés eltérő tanulási 
formákat feltételez

Egyéni, személy-
re szabott fej-
lesztő értékelés

A tanulás támogatására szol-
gáló fejlesztő értékelés köz-
ponti gondolata az egyéni 
fejlődés támogatásában fe-
jezhető ki a leginkább. Vagy-
is elsődleges célja nem külső 
normáknak, követelmé-
nyeknek való megfeleltetés, 
az azokkal való összemérés, 
hanem az adott diák tovább-
lépését igyekszik támogatni 
oly módon, hogy kiindulva 
a diák hozott tudásából, 
képességeiből, attitűdjeiből 
(helyzetelemzés) határozza 
meg a fejlesztési célokat, 
ehhez rendeli a módszereket 
és eszközöket, majd idő-
szakonként újraértékelve és 
-tervezve támogatja a diák 
egyéni fejlődését, és rögzíti 
önmagához képest elért 
eredményeit. 

A tanulói értékelés módszertana a „több csa-
tornás” komplex értékelést feltételezi, amelyben 
nagy szerepet kap a tanuló önértékelése is.

Egyéni kimeneti 
utak

Az egyéni fejlesztés ered-
ményeként a diákok megis-
merik saját képességeiket és 
lehetőségeiket, és egy reális 
jövőkép alapján léphetnek 
tovább a Híd-programból. 
Folytathatják tanulmánya-
ikat szakiskolai 9. vagy 10. 
évfolyamon általános képzés 
keretei között, bekapcsolód-
hatnak közvetlenül szak-
képzésbe, iskolarendszerű, 
valamint felnőttképzési 
formában egyaránt, illetve 
elhelyezkedhetnek a mun-
kaerőpiacon közvetlenül a 
program elvégzése után. (A 
tanulási motiváció erősítése 
és a tanulási képességek 
tervszerű fejlesztése révén a 
program segítséget nyújt a 
8 osztályos általános iskolai 
végzettséggel nem rendelke-
ző fiataloknak ahhoz, hogy 
sikeresen fel tudjanak ké-
szülni a végzettséget igazoló 
vizsga követelményeinek 
teljesítésére.)

Ez a feltétel a fenti feladatok elvégzése nyomán 
valósulhat meg!

Forrás: HÍD I-II. Nevelési-oktatási program, OFI, 2013/2014
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Az egyik legfontosabb elemét a programoknak az újszerű „tanév-szervezés” jelenti. 
Az alábbi táblázatban az látszik, hogy a tanulásra történő „ráhangolás” különösen 
nagy jelentőségű. 

5. táblázat  A tanév szervezése a HÍD I. programban

Tartalom Időkeretek

Bevezető hét: ismerkedés, támogató ajánlások 1 hét (30 óra)

Búcsúzó hét: visszacsatolás, támogató ajánlások 1 hét (30 óra)

Folyamatos munka 34 hét

Óra/hét 30 óra

Forrás: HÍD I. Nevelési-oktatási program, OFI, 2013/2014

A tantárgyak rendszere azért sem egyszerű kérdés, mert számos olyan tantárgy 
vagy műveltségterület jelenik meg, amely – eltérve a hagyományos tantárgyaktól – 
komplex, több tantárgy elemeit is magában foglaló tartalommal rendelkezik.62 Emiatt 
különösen nagy felelőssége van az intézményvezetőknek a pedagógusok kijelölésében. 
További módszertani és szervezési kérdéseket vet fel az, hogy a programokban tanítá-
si-tanulási folyamat szervezhető ugyan a hagyományos, 45 perces időbeosztásban, de 
ettől javasolt inkább eltérni: az időbeosztás kövesse az aktuális tanulási tevékenység 
igényeit, akár tanulónként, vagy kiscsoportonként is, a tanulás differenciáltságának 
megfelelően. A napi munka tervezése során – együttműködve a tanulókkal – a peda-
gógus figyelembe veszi a következő feladatokat:
•	 a nap kezdetén szervezendő, a napi feladatokra, együttműködésre történő ráhan-

golódást;
•	 az akár nagyobb egységekben szervezendő, a kiválasztott tananyaggal, projekt-

munkával való foglalkozást;
•	 a mindennapos kötelező testnevelést;
•	 a fáradtság leküzdését, a pihenést, más jellegű kompetenciák fejlesztését, a társas 

aktivitást szolgáló, kötetlenebb foglalkozási részt (pl. közös tánc, sport, drámajá-
ték, beszélgetés);

•	 a nemzeti köznevelésről szóló törvény 14. § 4. bekezdése alapján azt, hogy a tanu-
lók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységeket, foglalkozásokat és programokat 
a délelőtti és délutáni időszakban arányosan elosztva szervezzék;

•	 a nap zárását szolgáló megbeszélést, értékelést.

62 Ezért gondoljuk azt, hogy különösen nagy jelentősége van annak, hogy az egy csoportban tanító 
pedagógusok a tanévet közösen tervezzék. Másképpen: az individuális módon tervezett programok/
tantárgyak magukban hordozzák a kudarc lehetőségét.
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6. táblázat  A HÍD I. program tantárgy- és órakerete

Műveltségi területek Éves óraszám
34 héttel számolva

Kommunikáció és anyanyelv 180

Élő idegen nyelv (angol, német) 50-50

Matematika 60

Társadalom és jelenkor-ismeret 50

Természetismeret 100

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 200

Szakmaismeret 200

Testnevelés és sport 180

Forrás: HÍD I. Nevelési-oktatási program, OFI, 2013/2014

A HÍD II. programban a helyzet hasonló. Egy jelentős eltérés van, és ez az Osztály-
közösség-építő program63 beemelése. Ennek a tárgynak különösen nagy jelentősége 
van a korai iskolaelhagyás szempontjából. Egy kutatásnak érdemes lenne tisztázni, 
hogy milyen összefüggés van az OKÉ-program alkalmazása és/vagy nem alkalmazá-
sa, valamint a tanulói sikeresség/sikertelenség között.

A programban szerepet kapó tantárgyakban, műveltségterületekben a tananyag 
feldolgozása modulszerűen történt. Ez önmagában új módszertan használatát köve-
telte meg. Ezzel kapcsolatban – mint ezt a későbbiekben megtapasztalhattuk – szá-
mos nehézség adódott:

1.  A pedagógusok többsége nem tudta/nem akarta használni a különféle honla-
pokra feltöltött tananyag-tartalmakat és a hozzárendelt módszertant. Mint azt 
fentebb már láttuk, a modulrendszer egyik előnye az volt (vagy az lehetett volna), 
hogy segítségükkel meg lehetett volna bontani a hagyományos 45 perces tanórák 
kizárólagosságát. A kis létszámú csoportok számára a hagyományos, többnyire 
frontális óravezetés, a tanári magyarázatok túlsúlya a tanórákon nem vezethetett 
eredményre.

63 A HÍD II. közismereti program számára készített Osztályközösség-építő címet viselő program célja 
az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy elősegítsék és felgyorsítsák a 
HÍD-évfolyam(ok)ra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok esetben alulszocializált, motiválat-
lan, ismerethiányokkal küszködő tanulók (osztály)közösségének kialakulását az iskolai előrehaladás 
és a tanulás sikeressége érdekében. A tananyag elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanu-
lók sokszor csak formális (az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismeré-
se helyett magukról a tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek 
elősegíthetik az idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. A 
cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, mert ennek a 
kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával és tanulással kap-
csolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon a legfontosabb cél a tanulók minél nagyobb 
arányú bevonása. 
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2.  A tartalmak közvetítéséhez a „hidas” osztályokban tanítók tankönyveket vártak, 
de a tankönyvek elkészítésére nem került sor.64 Az „akut” tankönyvhiányon több 
helyen úgy próbáltak segíteni, hogy a HÍD-programok számára is megrendelték 
a 3 éves szakiskola számára készített – akkor még kísérleti fázisban lévő – tan-
könyvet.65

 3.  A moduláris tartalmak közvetítése – erre már korábban utaltunk – többletmun-
kát rótt a pedagógusokra. Ennek alapvetően két oka volt:

•	 a korábban használt tankönyvekhez képest a modulokban nagyon sok 
esetben teljesen új, korábban nem tanított tartalmak jelentek meg, ame-
lyeket meg kellett (volna) ismerni, és adaptálni az adott csoport(ok) szá-
mára,

•	 a tartalmak elsajátításához sok esetben a tantermi tanulási környezettől 
eltérő közeget kellett volna létrehozni, ami csak új módszertanok elsajá-
títása nyomán válhatott volna eredményessé.66

Ami a HÍD I. programot illeti, itt az alapvető feladatot az jelentette, hogy sikerül-e 
az amúgy sikeresnek tartott Dobbantó-program szakmai eredményeit a köznevelési 
rendszerben működő intézmények számára adaptálni.67

A HÍD II. program esetében is hasonló problémák merültek fel. A legnagyobb ne-
hézséget – s erre később még kitérünk – a tananyag tartalmi elemeinek érvényesítésén 
túl a többnyire elmaradt intézményi szintű fejlesztések hiánya jelentette. 

Melyek lettek volna a legfontosabb lépések az intézményvezetés részéről?
•	 Az intézményi szintű implementációs folyamat menedzselése során nem kerülhe-

tő meg az egyes szabályozó eszközök közötti szakmai koherencia biztosítása. 
•	 A Nat-ban megfogalmazott kulcskompetenciáknak, tartalmi elemeknek, követel-

ményeknek a lehetőség szerinti érvényesítését és összehangolását el kellett volna 
végezni a HÍD-program elemeivel. 

•	 A HÍD-programok sikeres intézményi szintű alkalmazásának elengedhetetlen fel-
tételét jelentik azok a humán fejlesztések, amelyek az iskolai szervezetfejlesztést, a 
vezetés fejlesztését és a pedagógusok (rendszeres/folyamatos) továbbképzését cé-
lozzák. (Erre alább még kitérünk.)

64 Az OFI-ban elkészültek a tervek, sőt egyes területeken próbafejezetek is íródtak.
65 A szakiskolai tankönyv egyes fejezeti – így például az Osztályközösség-építő program – erre a célra 

is használható lett volna, de a tankönyv többi része esetében komoly adaptációt kellett volna végre-
hajtani.

66 Lásd erre tipikus példának a társadalomismereti programban Az iskolába vezető út című modult.
67 Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a Dobbantó-program pilot-program volt, 17 iskola bevonásával és 

rendkívül kedvező finanszírozással. Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy az ott kialakí-
tott iskolai körülményeket, a szakmai támogatás rendszerét forráshiány miatt nem lehet maradékta-
lanul érvényesíteni. 
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•	 A program bevezetése során hangsúlyt kellett volna helyezni arra, hogy a célcso-
port eredményes és hatékony tanítása csak újszerű pedagógusi szerepfelfogás mel-
lett valósítható meg. 

•	 A tanulók alapkészségeinek fejlesztését (is) szolgáló program során bátorítani kel-
lett volna a hagyományos tanulás- és tanóraszervezési megoldások mellett új tanu-
lási módszerek alkalmazását.

 7. táblázat  A HÍD I-II. programok tantárgy- és tanóraszerkezete

Évfolyam/ 
Tantárgyak

HÍD/2/1
heti 24 köz-
ismereti óra

A
2 éves
1. év

 
HÍD/2/2

heti 17 köz-
ismereti óra

A
2 éves 2. év

HÍD/2/1
heti 16,5 

közismereti 
óra
B

2 éves
1. év

HÍD/2/2
heti 10 köz-
ismereti óra

B
2 éves 2. év

HÍD/2/1
heti 31,5 

közismereti 
óra
C

1 éves

Kommunikáció és 
anyanyelv 4 3 3 2 5

Élő idegen nyelv 
(angol, német) 4 3 3 2 5

Matematika 4 3 3 2 5

Társadalom és  
jelenkor-ismeret 3 2 1,5 1 4

Természetismeret 3 2 1,5 1 4

Alapvető munkaválla-
lói és életpálya-építési 
modulok

1 1 0,5 1 2

Testnevelés és sport 2 2 2 – –

Osztályfőnöki 
(osztályközösség-építő 
program)

1 1 1 1 1

Szabadon tervezhető 
órakeret: pl. infor-
matika

2 – 1 – 5,5

Összesen 24 17 16,5 10 31,5

Forrás: HÍD I-II. Nevelési-oktatási program, OFI, 2013/2014

Intézményi szinten a legfontosabb szabályzó eszközrendszert a kerettantervek, ok-
tatási-nevelési csomagok, tankönyvek, taneszközök, valamint a vizsga és a mérés-ér-
tékelés jelenti. Ezek az eszközök alapvetően a tartalmi modernizáció és megújítás 
eszközei, másfelől a módszertani kultúra javítását is elősegítik. Ezek erősítéséhez nél-
külözhetetlen lett volna a 
•	 A HÍD-programok tartalmi-módszertani összehangolása az intézményben zajló 

egyéb köz- és szakismereti programokkal,
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•	 amely során elkerülhetetlen az iskolai szervezet- és humánfejlesztés erősítése és 
széles intézményi együttműködési rendszer kialakítása, amely elősegíti az iskolá-
ban működő szakmai testületek (munkaközösségek) intézményen belüli és intéz-
mények közötti együttműködését. 

Az alábbi – hangsúlyozottan – folyamatábra segítségével szeretnénk összefoglalni az 
eddig elmondottakat.

A NOP68-ok bevezetése – szemben a tapasztaltakkal – nem történhet meg „ad hoc-
szerűen”, hanem csak egy hosszabb időfolyamatba ágyazva.

A HÍD- (és ide érthetjük a szakiskolai közismereti programokat is) programok ese-
tében az alábbi lépéseket mindenképen meg kell tenni egy intézményben, ha a prog-
ram kapcsán eredményeket szeretnének felmutatni:

1.  Az intézményvezetés – és a tantestület – megvitatja és elfogadja az új program 
pedagógiai koncepcióját. Ez kulcsfontosságú a bevezetés szempontjából. A beve-
zetés során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy intézményi szinten ritkán 
került sor a koncepció „kollektív” átgondolására, az abban foglaltak megértésére 
és elemzésére.

2.  A csomag második eleme – a tanulási-tanítási program – gyakorlatilag a prog-
ram tantárgyi rendszerét és óratervét tartalmazza. Beillesztése az intézmény 
munkarendjébe nem egyszerű, már csak azért sem, mert sem a tantárgyak rend-
szere, sem azoknak az „éves elosztása” nem követi a középiskolai kerettantervi 
sémákat.

3.   A legnagyobb gondot – mint ez több alkalommal is kiderült – a tanítási-tanulási 
egységek alkalmazása jelentette. Ezeket a tartalmi egységeket a programokban 
„moduloknak” nevezik. Ennek – túl az elnevezésen – az a gyakorlati jelentősége, 
hogy más tanulás- és tanítás-szervezési elvet követel meg, mint a hagyományos, 
tankönyvekre épülő megoldások. Több más mellett az intézmény vezetésének át 
kellett volna gondolni
•	 a modulok alkalmazásához rendelkezésre álló szakmai kompetenciák hely-

zetét,
•	 a tantestület tagjainak az együttműködési hajlandóságát (pl. a tantárgyközi 

tartalmak közvetítése kapcsán),
•	 és a modulok alkalmazásához és/vagy adaptációjához szükséges meglévő 

és/vagy fejlesztendő feltételrendszert.
4.  A HÍD-programok értékelési rendszere más jellegű megközelítést vár el a pe-

dagógusoktól, mint azt a szakközépiskolai (vagy a szakiskolai) évfolyamokon/
osztályokban megszokták. (A későbbi eredmények – mint ezt látni fogjuk – azt 
igazolják, hogy nem könnyű, sok helyütt lehetetlen volt – a szemléleti korlátok 
áttörése.)

68   Nevelési-oktatási Programok
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5.  Az egyik legnehezebb kérdés az, hogy a programok fenntarthatóságát hogyan 
lehet biztosítani? Alapvetően rendelkezésre állnak az e célra kidolgozott tovább-
képzési programok. Ezeknek a hatékonysága azonban a hagyományos sziszté-
mában, hogy ti. intézményenként egy-egy pedagógus vesz részt rajtuk, erősen 
megkérdőjelezhető. (A megoldást véleményünk szerint a programban részt vál-
laló pedagógusok együttes, az intézményben zajló továbbképzésének megszer-
vezése jelenthetné.) Emellett – és erre rögtön kitérünk – át kellene gondolni az 
intézményben dolgozó pedagógusok intézményi szintű szakmai szerveződésit 
(pl. a munkaközösségek helyzetét.)

Az alábbi ábra tehát azt sugallja, hogy a HÍD NOP-ok bevezetése – másképpen az in-
tézmények felkészülése alkalmazásukra – több hónapos, bonyolult és összetett tanulási 
folyamat eredménye lehet. Ennek a tanulási folyamatnak az elmaradása véleményünk 
szerint erősen veszélyezteti e programok bevezetésének a sikerességét.

10. ábra A nevelési–oktatási programcsomagok intézményi szintű bevezetésének folyamat-
ábrája

Forrás: Az egész napos iskola intézményi szintű alkalmazásának lehetőségei (TÁMOP 3.1.1. zárókonferencia-elő-
adás – Budapest, 2015. 07. 08.).

Nézzük tehát, hogyan lehet(ne) intézményi szinten eredményes innovációt végre-
hajtani? Fontos kérdés annak a belátása, hogy az intézmény egészét/egy részét érintő 
beavatkozások nem problémamentesek, több okból sem:

a)  az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a beavatkozások/fejlesztések eredményei-
hez időre van szükség. Ezen túlmenően még az is kérdéses lehet, hogy mindaz, 
amit elterveztünk a „tervezőasztalon”, vajon jól működik-e a valóságban? Az 
sem baj, ha nem, mert korrekcióra mindig van lehetőség. A kudarc vagy a tévút 
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komoly tanulságokat rejt magában, amelyeknek az „eredményeit” a következő 
lépésnél már hasznosíthatjuk.

b)  Az is nyilvánvaló – sőt, magától értetődő – hogy a változás, legyen az bármilyen 
mértékű, a szervezetben feszültséget generál. Nemcsak azért, mert az új kihívá-
soknak történő megfelelés sokakat bizonytalanná tesz, hanem azért is, mert az 
új feladatok, az azokban történő részvétel (vagy éppen kimaradás a munkából), 
új pozíciók megszerzése (vagy éppen elvesztése) nem lehet konfliktusmentes, hi-
szen (egyéni vagy csoportos) érdekek sérül(het)nek.

Kérdés tehát, hogy a HÍD I-II. programok bevezetése kapcsán volt-e módja átgon-
dolni ezeket a kérdéseket az intézmény vezetőségének?

Szerintünk néhány alapkérdést kell(ene) feltenni és azokra a válaszadást megkísé-
relni. Az alábbi táblázatokban felvetünk a kérdések megfogalmazását segítő szempon-
tokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy a siker zálogai lehetnek.

8. táblázat  Mit kell megváltoztatni annak érdekében, hogy az intézményben hatékonnyá 
váljon az esélyteremtő intézményfejlesztő program?

Sor- 
szám Amin célszerű változtatni Érvek a változtatás mellett

1. Az iskola „küldetésnyilatkozatát”, pedagó-
giai programját és „rejtett tantervét” kell az 
új program kapcsán átgondolni, és szükség 
esetén módosítani.

Ha nem az esélyteremtés elve és gyakorlata 
állt a szakmai munka centrumában, akkor 
ezt a tartalmi átalakítást/módosítást a kulcs-
fontosságú dokumentumokban végre kell 
hajtani.
Már ebben a fázisban nagy jelentőséget kap a 
tantestület azon tagjainak az álláspontja, vé-
leménye, akik a változtatás mellett állnak.
Különösen nagy jelentősége van ezen a te-
rületen a menedzsment tagjainak, illetve az 
egyéb pozíciókat (pl. munkaközösség-vezető) 
betöltő pedagógusoknak.

2. Át kell gondolni, hogy az eddig „betöltött” 
tanárszerepek alkalmasak-e a HÍD-tanulók 
nevelésére/oktatására?!

Nem szükséges hosszan érvelni amellett, 
hogy a hagyományos tanárszerepet fel kell, 
hogy váltsa a tanulókat támogató mentori/
tutori stb. szerep, annak minden szakmai 
konzekvenciájával együtt.

3. Hogyan változtassuk meg a „tanórát”, illet-
ve az iskolai időháztartás nehezen változ-
tatható (pl. tantárgyakra épülő tantárgyfel-
osztás) mintázatait?

Át kell gondolni a pedagógusok módszer-
tani kultúráját, a tanórák és a tanórákhoz 
kapcsolódó különféle típusú programok (pl. 
korrepetálás, felzárkóztatás, középiskolai elő-
készítő) teljes hálózatát.
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Sor- 
szám Amin célszerű változtatni Érvek a változtatás mellett

4. Az intézményben szerepet vállaló peda-
gógusok továbbképzésének tervezését új 
alapokra célszerű helyezni.

El kell készíteni az iskolában dolgozó pedagó-
gusok kompetencia-térképét és ennek függ-
vényében újragondolni (ha van) a továbbkép-
zési stratégiát. Ha ez utóbbi dokumentum 
hiányzik, meg kell alkotni.

5. Az iskola külső kapcsolatrendszerét 
(partnerhálózatát) is célszerű új alapokra 
helyezni.

Újra kell gondolni az esélyteremtés szemszö-
géből azoknak az intézményeknek (egyéb sze-
replőknek) az iskolával történő kapcsolatát, 
akik már eddig is támogató szerepet töltöttek 
be valamilyen cél érdekében.

Mit tehet konkrétan az intézmény menedzsmentje? Szerintünk – figyelembe véve 
a jelenlegi feltételeket is – a vezetés számára van még mozgástér. Nézzünk néhány 
lehetőséget!

1. Kidolgozandó eszköz megnevezése: 
Az intézményvezetés szakmai alapon történő megerősítése és/vagy átszervezése

Mire használható? A cél az, hogy az intézményvezetést megerősítsük olyan szakmai kompeten-
ciákkal, amelyekkel az addig nem rendelkezett. Alapvetően két megoldás-
ban gondolkodhatunk:
a)  kibővítjük a vezetést olyan belső munkatárssal, aki képes a helyi szintű 

fejlesztés szakmai irányítására és koordinálására. 
b)  Ha nincs belső erőforrás, kívülről hozott munkatárssal oldjuk meg a kér-

dést.
Hogyan használható? A menedzsment feladatait „újraosztjuk”. Az esélynövelésért felelős igazga-

tó-helyettes (vagy szakmai vezető) egyszerre lát el vertikális és horizontális 
feladatokat:
a)  általános iskolában az alsó és felső tagozat, valamint az egyes szakmai 

(tantárgyakra épülő) munkaközösségek között,
b)  középiskolában a különféle típusú tagozatok, vagy a közismereti és szak-

képzési területek integrációja érdekében.
Önreflexiót segítő 
kérdések

a)  Rendelkezik-e az igazgató azokkal a módszertani ismeretekkel, amelyek 
elősegítik egy új vezető beosztású munkatárs kiválasztását?

b)  Képes-e felmérni a személyi döntés(ek) következményeit mind a vezetés, 
mind pedig a tantestület tagjai esetében?

c)  Meg tudja-e egyértelműen fogalmazni az új szereplő számára azt a fel-
adat-együttest, amelyet be kell töltenie/el kell végeznie?

d)  Van-e elképzelése arról, hogy milyen módszerek segítségével erősítheti 
mind a vezetésben, mind pedig a tantestület egészét tekintve az új mun-
katárs pozícióit?

Lehetséges buktatók, 
kockázatok

A döntés legfőbb kockázatát az jelenti, hogy az új munkatárs nem tudja be-
váltani a kinevezéséhez fűzött reményeket.
Mint minden döntésnek, nyilván ennek is van kockázata, de ez mérsékel-
hető, minimalizálható oly módon, hogy a döntést előkészítő szakaszban 
az intézmény vezetője minél több információs forrás (referencia-együttes) 
megszerzésére törekszik.
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2. Kidolgozandó eszköz megnevezése:
Az intézményben működő munkaközösségi rendszer teljes vagy részleges átalakítása

Mire használható? A cél egy problémacentrikus munkaközösségi szerkezet kialakítása. Ebben 
az esetben ez az jelenti, hogy az iskola egészéből kell, hogy szerveződjön egy 
olyan munkaközösség, amelynek az alapvető feladata intézményi szinten az 
esélyteremtés elősegítése.
Kétféle elképzelés is lehetséges: 
a) az új szisztéma kiegészíti a hagyományos tantárgyi rendszert, vagy
b) azt teljesen átalakíthatja.

Hogyan használható? A munkaközösség vezetője az iskolai menedzsment tagjává válik egyrészről, 
másrészt pedig meghatározó szerepet tölt be a munkaközösség-vezetők kö-
zött.
A cél egy rendszeresen működtetett szakmai fórum kialakítása, amely mű-
ködtetheti és alkalmazhatja a vezetés számára a téma szempontjából fontos 
eszközöket: pl. tanulói teljesítménymérések eredményeit, összegezheti a pe-
dagógusok önreflexiós anyagait stb.

Önreflexiót segítő 
kérdések

1.  Melyek voltak azok az egyeztetési mechanizmusok, amelyek hozzájárultak 
ahhoz, hogy a szervezeti/szerkezeti változások megindulhattak az intéz-
ményben?

2.  Kik voltak a legfontosabb (intézményen belüli és azon kívüli) partnerek 
ebben a folyamatban?

3.  Elégedettek voltak-e a partnerek az együttműködés hatékonyságával és 
eredményességével?

Lehetséges buktatók, 
kockázatok

Új szervezeti egységek kialakítása többletfeladatot ró az intézmény számos 
(általában a vezetésben érintett) munkatársára (pl. az SZMSZ átdolgozása, 
a tantestület szakmai tájékoztatása és felkészítése a helyezetek és feladatok 
kezelésére).

3. Kidolgozandó eszköz megnevezése:
Az intézményen belül tudásmegosztás (tudásmenedzsment) csatornáinak intézményesítése

Mire használható? Rendkívül pazarló megoldás az, hogy a pedagógusok továbbképzéseken 
megszerzett tudása nem „terítődik” az intézményben. A feladat ezért az, 
hogy kialakítsanak egy olyan fórumot, amelynek a feladata a behozott tudás-
nak a „menedzselése”. Ez másképpen azt jelenti, hogy az intézményben min-
den pedagógus megismeri (és ha ismeri, akkor fel is használhatja) azokat a 
kutatási és fejlesztési eredményeket, amelyeket a különféle konferenciákon, 
továbbképzéseken megismertek a pedagógusok. A fórum önmagában is 
alkalmassá válik a pedagógusok intézményen belüli képzésének és önképzé-
sének a megvalósítására/támogatására.

Hogyan használható? A tudásmegosztás időt igényel, ezért erre a szükséges időmennyiséget fel kell 
szabadítani – igaz ez a pedagógusok időbeosztása szempontjából is.
Fundamentumát a különféle típusú munkaközösségek alkothatják, akik 
egy-egy „szakmai nap/félnap stb.” megszervezésért szakmai felelősséget 
vállalnak.
A menedzsment feladata kettős:
a) a pedagógusok továbbképzésének éves tervezése,
b)  és ezzel párhuzamosan a helyi szintű szakmai napoknak a beépítése a 

tanrend egészébe. 
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Önreflexiót segítő 
kérdések

1.  Tisztában van-e a vezetés a szervezeti/szerkezeti változás következménye-
ivel, legyen szó a működés/működtetés stabilizálásáról vagy a személyeket 
érintő problémákról?

2.  Tudatában van-e a vezetés azoknak az előnyöknek, amelyek az „erőforrás-
gazdálkodás”-ból származnak az intézmény egészére nézve, valamint a 
személyekre vonatkozóan?

Lehetséges buktatók, 
kockázatok

Egy szakmai tudásmegosztó fórum rendszeressé tétele az intézményben 
csak komoly szakmai együttműködés eredményeképpen jöhet létre. A szak-
mai együttműködések intenzitásának erősítése nemcsak a menedzsment fel-
adata, hanem a munkaközösség-vezetői szinté is. E két szint nem megfelelő 
együttműködése a pedagógusok elégtelen involválódását eredményezhetik.

4. Kidolgozandó eszköz megnevezése:
Az esélyteremtést elősegítő belső információs rendszer kialakítása 

Mire használható? A bevezetőben írtunk arról, hogy az egyik legfontosabb feladat a korai (idő 
előtti) iskolaelhagyás megelőzése. Ezen – illetve az ehhez hasonló, – a tanu-
lók esélyteremtését alapvetően befolyásoló területeken nélkülözhetetlen az 
információs jelzőrendszer kiépítése. Ez azt a célt szolgálja, hogy akár a hát-
rányos helyzetű, akár a tehetséges tanulók kapcsán felmerülő problémákról 
minden érintett időben értesülhessen, és a szükséges megelőző lépéseket 
megtehesse.

Hogyan használható? Az információs fórum szerencsés esetben olyan felület, amely képes össze- 
gezni azokat a tudnivalókat, amelyek a tanulókra vonatkoznak. Ilyen infor-
mációk lehetnek a hiányzásra, a tanulói teljesítmény kritikus csökkenésére, 
az iskolában zajló különféle típusú konfliktusok számától/okairól stb. szó-
lók, de természetesen ez a lista bővíthető.
A feladat részben szakmai jellegű, mert az információk értelmezését/
elemzését optimálisan annak a munkaközösségnek kell elvégezni, amely 
az esélyteremtésre „szakosodott”. A háttérben informatikai tudással rendel-
kező szakemberek részvétele is szükséges, hiszen az ő tudásuk biztosítja az 
információk folyamatos összegyűjtését és karbantartását.
Az információ-szolgáltatás csatornáinak a kiépítése (pl. intranet-rendszer) 
és a pedagógusok hozzáférésének a biztosítása a vezetés feladata.

Önreflexiót segítő 
kérdések

1.  Használja-e, és ha igen, hogyan az intézmény vezetése, általában a fejlesz-
tés érdekében azokat a külső és belső információkat, amelyek az egyes 
döntések meghozatalához nélkülözhetetlenek?

2.  Milyen megoldásokat alkalmaz a vezetés annak érdekében, hogy a tan-
testület tagjai ismerjék és rendszeres adatszolgáltatással támogassák az 
információs rendszer működését?

Lehetséges buktatók, 
kockázatok

Az információs rendszer működtetésének az alapját a pedagógusok rend-
szeres időközökben (hét, két hét, hónap) nyújtott információs tevékenysége 
képezi. Ennek elmaradása (vagy gyenge minőségű előállítása) a rendszer 
egészének a működtetését veszélyeztetheti.
A beérkező információk feldolgozása a szakmai szereplők számára időigé-
nyes feladat, amelyet nem lehet megspórolni. Mindezek nélkül nem lehet 
megalapozott szakmai döntéseket hozni az intézmények szintjén sem.
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5. Kidolgozandó eszköz megnevezése:
A pedagógusok továbbképzésével összefüggő stratégia újratervezése az intézményben dolgozó 

pedagógusok kompetencia-térképének az elkészítése alapján
Mire használható? Az intézményben dolgozó pedagógusok kompetencia-térképét azoknak a 

szakmai tudásoknak az együttese alkotja, amelyekről egyrészt van formális 
dokumentum (diplomák, továbbképzésekről szóló igazolások stb.), másrészt 
pedig azok a kompetenciák, amelyekről a vezetésnek vannak informális 
ismeretei (pl. azoknak a személyes hobbiknak az együttese, amelyeknek az 
eredményei „beforgathatók” az intézmény szakmai tevékenységébe.

Hogyan használható? A kompetencia-térkép összeállítása és elemzése képezi a stratégiai döntések 
alapját. A vezetés ezeknek az információknak a birtokában eldöntheti, hogy 
melyek azok a szakmai területek, amelyek az intézményben megerősítésre 
szorulnak, és melyek azok a „tudáshiányok” a tantestületben, amelyeknek a 
pótlásáról valamiképpen gondoskodni kell.

Önreflexiót segítő 
kérdések

1.  Elfogadja-e a vezetés, hogy az egyéni tudáskészlet megújítása évről évre 
kötelező feladat a szakmai munka minőségének a garantáláshoz?

2.  Felmérte-e a vezetés, hogy vannak-e/lesznek-e eszközei ahhoz, hogy fel-
ismertesse/elfogadtassa a pedagógusokkal az egymástól történő tanulás 
fontosságát?

Lehetséges buktatók, 
kockázatok

A feladat el nem végzése vagy a kialakított információs bázis figyelembe 
nem vétele (pl. indokolatlan egyéni igények kielégítése a szükséges rovására) 
a megalapozott tervezés egészét veszélyezteti.

6. Kidolgozandó eszköz megnevezése:
Az iskolában zajló, a tanórákhoz kapcsolódó programok (pl. korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás stb.) hatásvizsgálatának kidolgozása és alkalmazása
Mire használható? Kulcsfontosságú a tanórákhoz kapcsolódó programok hatékonyságának és 

eredményességének a mérése. Ennek hiányában a programokra fordított 
források valójában „ablakon kidobott” pénznek tekinthetők. A vezetés szá-
mára kulcskérdés a működő programok monitoringjának kidolgozása és 
folyamatos működtetése. 

Hogyan használható? A monitoring-eredmények elemzése kulcs annak a megítélésben, hogy az 
iskolának mire van, illetve mire nincs szüksége. A folyamatos nyomon köve-
tés személyi feltételeinek a kialakításában részben a vezetés tagjaira, részben 
pedig azokra a munkatársakra érdemes gondolni, akik rendelkeznek az ér-
tékeléshez/méréshez szükséges tudáselemekkel.
Az esélynövelés érdekében létrehozott új programokat „pilot-jelleggel” kell 
kipróbálni, és sikerességük esetén véglegesíteni.

Önreflexiót segítő 
kérdések

1.  Elkötelezett-e a vezetés olyan indokolt változtatások végrehajtására, 
amelyek erőteljesen érintenek/sértenek egyéni vagy csoportos érdekeket a 
tantestületen belül?

2.  Hisz-e a vezetés a folyamatos szakmai nyomon követés fontosságában, 
amelyben a hangsúly elsősorban szakmai, és nem ellenőrzői funkcióra 
helyeződik?

Lehetséges buktatók, 
kockázatok

Azokkal a programokkal kapcsolatos döntések, amelyek se nem hatékonyak, 
se nem eredményesek, a helyzet konzerválódása alapvetően veszélyezteti az 
esélyteremetés programját.
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Felmerül a kérdés, hogy miért kell ezekről a kérdésekről itt beszélni? Ha megnéz-
zük az alábbi táblázatok adatait, jól látszik, hogy a HÍD I-II. programok intézményi 
szintű bevezetése és alkalmazása országszerte az iskolák széles körét érinti. Kérdés 
tehát, hogy vajon volt-e módjuk ezeknek az intézményeknek valóban felkészülni a 
szóban forgó célcsoport fogadására és oktatására? Erre csak az eredmények több éves 
távlatában és ismeretében adhatunk majd választ.

9. táblázat  A HÍD-programokat működtető intézmények listái

A 2013/2014. tanév kijelölt intézményeinek 
száma megyénkénti bontásban a következő:

Megye

Intézmények száma
KLIK VM

HÍD 
I.

HÍD 
II.

HÍD 
I.

HÍD 
II.

Bács-Kiskun 2 5 1
Baranya 2 4 2
Békés 1 2
Borsod-A.-Z. 2 6
Budapest 5 6 1 2
Csongrád 2 4 1 1
Fejér 2 3
Győr-M.-S. 2 2 1
Hajdú-Bihar 4 6
Heves 2 3
Jász-
Nagykun-Sz. 3 6

Komárom-E. 1 3
Nógrád 2 3
Pest 2 3 1 2
Somogy 1 4
Szabolcs-
Sz.-B. 2 8

Tolna 1 3 2 2
Vas 2 2
Veszprém 2 4
Zala 2 3

Összesen 103 intézményt jelöltek ki a 2014/15. tanév Köznevelési Híd-programra

Forrás: Borosán Bea (EMMI) Köznevelési Híd-programok, 2014. március 13., Szeged, előadás

A 2014/2015. tanév kijelölt intézményeinek 
száma megyénkénti bontásban a következő:

Megye

Intézmények száma
KLIK VM

HÍD 
I.

HÍD 
II.

HÍD 
I.

HÍD 
II.

Bács-Kiskun 1 5 1
Baranya 2 5 1 2
Békés 2 4 1
Borsod-A.-Z. 2 4 1
Budapest 2 7 2
Csongrád 2 3 1 2
Fejér 1 3
Győr-M.-S. 2 4 1 1
Hajdú-Bihar 2 6
Heves 1 3 1
Jász-
Nagykun-Sz. 4 6

Komárom-E. 2 4
Nógrád 1 2
Pest 2 6 1 2
Somogy 1 5
Szabolcs-
Sz.-B. 2 6

Tolna 1 3 2 2
Vas 2 3
Veszprém 4 5
Zala 2 4
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Nagyon nehéz megítélni, hogy a kijelölt iskolák száma sok vagy kevés. A kérdés 
ugyanis az, mint láttuk, hogy az adott iskola – akár egy, akár több csoport esetében is 
– képes(sé válik)-e az adott célcsoport eredményes oktatására. A fenti táblázat alapján 
elkészített alábbi ábra csak azt tudja megmutatni, hogy a megyékben egyik tanévről 
a másikra hogyan változott meg a HÍD-programokban érintett intézmények száma. 
Később bemutatjuk azt is, hogy szerintünk melyek azok az okok, amelyek nyomán 
döntést kellene hozni annak érdekében, hogy melyik intézmény és milyen alapon „ré-
szesülhet” „hidas” osztályokban.69

Az alábbi ábra két tanév kapcsán azt mutatja, hogy a „hidas” intézmények száma 
7-tel nőtt (133-ról 144-re). Jelenleg tehát nem látjuk, hogy melyek voltak a kiváltói 
azoknak a döntéseknek, amelyek egyes megyékben akár 3 intézménnyel is megemel-
ték a közreműködő intézmények számát, vagy fordítva, 1 vagy 2 intézménnyel csök-
kentették.

11. ábra A-B. A HÍD-programokat működtető intézmények száma megyei bontásban 
(2013/2015)

Forrás: Borosán Bea (EMMI) Köznevelési Híd-programok, 2014. március 13., Szeged, előadás és saját számítás

69 Előre jelezzük, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a csak és kizárólag a szakmai teljesítményekre 
alapozott döntés meghozatala számos akadályba ütközhet. Ezek közül csak az egyik az intézmények 
elérhetősége, a másik ok lehet az intézmények érdekérvényesítő képessége. Ezek azonban olyan kér-
dések, amelyeknek a tárgyalása nem képezi e gyorsjelentés tartalmát.
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Forrás: Borosán Bea (EMMI) Köznevelési Híd-programok, 2014. március 13., Szeged, előadás

3.4 NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL A HÍD–PROGRAMOK 
BEVEZETÉSÉRŐL (2013/2014.)

A HÍD-programok bevezetésének első tanévében (2013/2014.) az év közben érkező 
aggasztó adatok alapján született EMMI-döntés arról, hogy információkat kell gyűj-
teni a HÍD I-II. programokban tanulókról, alapvetően két szempontból:

1.  egyrészt a döntéshozók a tanulói teljesítményekre voltak kíváncsiak, amelyekről 
a tanulók egy papíralapú feladatlap és egy online feladatlap kitöltésével kellett, 
hogy képet szolgáltassanak,

2.  másrészt felmérték, hogyan alakulnak a tanulói létszámok a különböző típusú 
HÍD-programokban.

A tanulók helyzetéről a fent már említett feladatlapokra épülő információgyűjtés 
a HÍD I. és a HÍD II. tízhónapos programok kapcsán felemás képet adott. Rendkívül 
feltűnő volt, hogy a feladatlapokat a tanulók kisebb hányada töltötte ki (421 fő), amely 
kapcsán két dolgot lehetett gondolni:
•	 a tanulók nagyobbik hányada már nem résztvevője a programoknak, idő előtt el-

hagyva azokat,
•	 kevésbé borúlátó megítélés szerint aznap éppen hiányoztak az iskolából. Ez utób-

bi feltételezés idővel mindenképpen igazolódott, hiszen a tanulók által mulasztott 
órák száma a tanév végére rendkívül magas számot mutatott.
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Az első ábra azt mutatja, hogy a tanulók létszáma a program végére jelentősen meg-
csappant. Mivel ebben az adatsorban mind a három HÍD-program adatai szerepel-
nek,70 ezért itt csak annyit állapíthatunk meg, hogy a kis létszámú csoportok ellenére 
sem voltak képesek az iskolák megállítani az idő előtti iskolaelhagyást, amely különö-
sen a tavaszi hónapokban öltött aggasztó méreteket.

12. ábra  Osztály-/csoportlétszám havi bontásban (fő)

Forrás: KLIK-adatbázis

A tanulói létszám alakulásáról pontosabb képet kapunk abban az esetben, ha prog-
ramonként vizsgáljuk a tanév során kialakult helyzetet.

A 20 hónapos HÍD II. programban 312 tanuló hagyta abba tanulmányait. Ez azért 
jelentett nagy gondot, mert az amúgy is alacsony képzettségű személyek esetében sem 
az általános iskola befejezése nem történt meg, sem pedig a rész-szakképesítés meg-
szerzése. A többnyire a tankötelezettség határát elérők „kivonulása” az oktatás világá-
ból két problémát vetett fel:

1. továbbra is folytatódik az alacsony iskolázottság újratermelődése, és
2.  továbbra is komoly nehézségeket vet fel ezeknek a személyeknek a reintegrálása 

az oktatás világába, valamint a tanulással összefüggő készségek, képességek, at-
títüdők rehabilitása csak jelentős, nagy forrásigényű támogatórendszer segítsé-
gével lesz eredményesen megoldható.

70  1. HÍD I., 2. HÍD II., 10 hónapos, 3. HÍD II., 20 hónapos programok
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A HÍD II. (10 hónapos) programban 63 fő nem fejezte be a tanévet, de ez a létszám-
csökkenés is tíz százalék feletti lemorzsolódást mutat. A problémát ebben az esetben 
is az jelenti, amit fentebb már vázoltunk.

A HÍD I. program esetében más a helyzet. Itt a tanév során emelkedett a tanulói 
létszám. Emlékeztetünk arra, hogy a tanév elején sok helyütt éppen az jelentette a 
problémát, hogy az intézmények nem tudtak HÍD I. csoportokat indítani, amely abból 
a helyzetből adódott, hogy még a leggengébb eredményeket felmutató tanulókat is 
felvették a középfokú intézmények. A tanév során az derült ki, hogy ezek a tanulók 
képtelenek a tanayang elsajátítására, ezért – vélhetően a szülőkkel történt egyeztetést 
követően – ezek a tanulók ebben a programban folytatták tanulmányaikat.71 Hogyan 
lehetne ezt a helyzetet elkerülni?

a)  Rendkívül kényes kérdés a tanulók előzetes tudásának a felmérése, különösen ak-
kor, ha ez csak a szakiskolák esetében történik meg. Mindennek ellenére ezt meg 
kellene tenni, ha máskor nem, hát akkor, amikor a tanulók felvételt nyertek az 
intézménybe. Azokban az esetekben, amikor a tanulókról kiderül, hogy a tanu-
láshoz nélkülözhetetlen alapkompetenciákkal sem rendelkeznek, őket a HÍD I. 
programban kellene felkészíteni a szakiskola elvégzésére.

b)  Időközben befejeződött az Egész napos iskola program tartalmi fejlesztése. Itt az 
egyik cél az volt, hogy a felső tagozatban megtörténjen azoknak a tanulóknak a 
„felzárkóztatása”, akiknél már az alsó tagozatban komoly problémák merültek 
fel a tanulás eredményességével kapcsolatban. A cél alapvetően az volt, hogy az 
általános iskola végére a szóban forgó tanulók alkalmassá válhassanak a szakma-
tanulásra. Az egész napos iskola – amennyiben valóban széles körűen bevezetik 
ezt az oktatási formát – azonban csak 5–10 év múlva fogja éreztetni a hatását. A 
szakképzésbe belépő tanulók esetében addig is el kellene kerülni, hogy az iskolai 
kudarcok ebben a formában évről-vére megismétlődjenek. A problémát – a sok 
esetben amúgy is túlkoros tanulók esetében – a közeli tankötelezettségi korhatár 
jelenti. Az amúgy is kudarcos „tanulástörténettel” rendelkező tanulók esetében 
az újabb kudacok valószínűsítik az iskola idő előtti elhagyását. 

A HÍD I. program esetében jól látszik az ábrán, hogy a tanulói létszámok emelke-
dése két esetben ugrott meg. Egyrészt a félév előtt/az első félév zárásakor, másrészt 
pedig akkor, amikor közeledett a tanév befejezése. Mindent egybevetve 57 fő többlet 
mutatkozik a tanév eleji létszámhoz képest, de az is látszik, hogy a növekedés mellett 
– igaz, nem nagy számban, de – elvben tanköteles tanulók (vagy a tankötelezettség 
határát elérők) is elhagyták a programot. 

71 Tovább nehezíti a helyzetet az, hogy a statisztikai adatokból nem derül ki, hogy milyen iskolatípusból 
kerültek ide ezek a tanulók. Nagy a valószínűsége annak, hogy a többségük szakiskolákban kezdte 
meg a tanulmányait, de ezt a helyzetet érdemes lenne tisztázni. 
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10. táblázat  A tanulói létszámok alakulása a HÍD I. programban (fő)

Időszak Tanulói létszám Időszak Tanulói létszám Növekedés 
mértéke

szeptember 98 január 131 33

február 139 június 155 16

Forrás: KLIK-adatbázis

13. ábra Létszám szerinti alakulás programok szerint

Forrás: KLIK-adatbázis

Ha a teljes létszámra vetítjük az iskolaelhagyók számát, nem kapunk kedvező képet. 
A kimaradás mértékét tompítja az érdekes módon szintén iskolaelhagyásból származó 
növekedés. Ha a kimaradtak számát 318 főben adjuk meg, akkor megállapítható, hogy 
a lemorzsolódás mértéke messze kedvezőtlenebb, mint amire a programok indítása-
kor számíthattunk. A legveszélyeztetebbek azok, akik elérik/túllépik a tankötelezett-
ségi korhatárt. 

Az alábbi két ábra adatai azt mutatják, hogy a programból kimaradó tanulók létszá-
ma minden megközelítésben jelentős(nek tűnik), ami megerősíti azt, hogy a korábban 
bemutatott problémákra gyors megoldásokat kellene – rendszerszinten – találni.
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14. ábra Idő előtti iskolaelhagyók a HÍD-programokban (fő) (2013/2014.)

Forrás: KLIK-adatbázis

15. ábra  A korai iskolaelhagyás „mértéke” a HÍD-programokban (2013/2014.)

Forrás: KLIK-adatbázis

Az elmondottakon túl milyen okok játszhatnak közre a tanulói sikertelenségben? 
Az alábbiakban ezekhez kínálunk adalékokat. 

1.  Az nem kelt meglepetést, hogy ebben a tanulói körben is előfordulnak azok a 
problémák, amelyek a tanulás ellen hathatnak. Mivel az esetek többségében ezek 
mögött további, sok esetben pedagógiai eszközökkel nem, vagy csak részben ke-
zelhető okok állnak (pl. a család szegénysége, a szülők aluliskolázottsága), rész-
letesebben kellene vizsgálni azt, hogy a kimaradó tanulók között ezek a tanulók 
milyen százalékban vannak jelen? Nem megkerülhető ezzel kapcsolatban két 
feladatkör:
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 a)  a pedagógusok célirányos felkészítése ezekre a problémákra, annak ellené-
re, hogy kis létszámú tanulói csoportokról van szó,

 b)  az iskolavezetés felelősségének rendkívüli mértékben történő felerősödése 
azokban a döntésekben, amelyek arra vonatkoznak, hogy kik tanítsanak/
kik taníthatnak ezekben a programokban!

2.  Az SNI-tanulók jelenléte is több kérdést vet fel. Az elmúlt évek kutatásai72 rámu-
tattak arra, hogy ezeknek a tanulóknak a középfokú képzésében számos olyan 
probléma merül fel, amely nem teszi lehetővé az adott iskolatípus elvégzését. 
Mindez végső soron oda vezet, hogy e tanulók jelentős hányada egyáltalán nem 
tud kilépni a munkaerőpiacra. A pedagógusok többsége – különösen a többségi 
iskolákban – nem rendelkezik olyan szakmai/módszertani képzettséggel, amely 
alkalmas lehetne e tanulók eredményes oktatásához. Érdemes lenne átgondolni 

 a)   a többségi szakiskolákban tanítók ilyen irányú továbbképzését, és/vagy
 b)  speciális képzettségű szakemberek integrálását a többségi intézményekbe 

azzal a céllal, hogy a pedagógusok folyamatos és intenzív együttműködésre 
épülő szakmai támogatásban részesülhessenek. 

3.  Önmagában nem jelenthetne problémát az, hogy valaki más településről jár isko-
lába. A problémát az esetek többségében a közlekedéssel együtt járó kedvezőtlen 
körülmények okozzák:

 a)  a tanítás kezdetéhez nem illeszkedő közlekedés, amely sok esetben rendkí-
vül korai felkelést, többszöri átszállást követel meg a tanulótól,

 b)  és fordítva: a tanítás végén sok esetben a közlekedés miatt a tanulóknak 
nincs lehetőségük igénybe venni azokat a többletszolgáltatásokat, amelyek 
erősíthetnék a tanulással kapcsolatos hajlandóságuk növelését (pl. felzár-
kóztatás, szabadidős iskolai programok stb.)

4.  A váltakozó műszakban történő tanítás általában nem jellemző a hazai iskolák-
ban. Többnyire pillanatnyi helyhiány vezethet ennek a formának a megszerve-
zéséhez. 

72 Lásd erről: Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk., 2007): Akadálypályán (Sajátos nevelési igényű ta- 
nulók a középfokú iskolákban). Sulinova, Budapest.
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16. ábra  Az eredményes tanulás ellen ható tényezők (Az említések számában)

Forrás: Pintérné Varga Zsuzsanna, EMMI Szakképzés–Szervezési Főosztály (2015): Összefoglaló tanulmány a 
2013/14. és 2014/15. évi Híd–programokról. EMMI, Budapest 

A tanulói hiányzások száma rendkívül magas, ami önmagában is jelzi, hogy az el-
mondottakon túl hol lehet keresni a tanulói sikertelenségek okait. Tény, hogy a (több)
ezres nagyságrend azt jelzi, hogy számos csoportban a napi szintű tanítás eleve cse-
kély hatékonysággal működhetett, mert a tanulók egy része egyszerűen nem vett részt 
a tanórán.

17. ábra Mulasztott órák száma (db)73

Forrás: KLIK-adatbázis
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73

A mulasztott órák egy főre történő kivetítése jól érzékelteti a tanulói hiányzások 
tényleges mértékét. Alulbecsülve az adatokat is megállapíthatjuk, hogy gyakorlatilag 
arról van szó, mintha a programokban részt vevő tanulók mindegyike évente 6-8 ta-
nítási hetet „kihagyott” volna a tanév során.

A tanulói hiányzás visszaszorítása az egyik kulcsa az eredményesség és hatékony-
ság növelésének. Valószínű, hogy ennek a problémának a kezelése kizárólag pedagó-
giai eszközökkel nehezen oldható meg.

73  „Általános tapasztalatunk, hogy a tanulókat nagyon nehéz rávenni a rendszeres iskolába járásra. 
Alulmotiváltak, tanulástechnikájuk fejletlen. Közismereti tantárgyi tudásuk erősen hiányos, tovább-
tanulási motivációjuk bizonytalan. Sajnos számos esetben maga a környezet nem mutat jó példát a 
gyermek számára, mind anyagi, mind családi és érzelmi tekintetben. Sok esetben a gyerek a szülőt 
kijátszva kerüli az iskolát, aki sokszor azt sem tudja, hogy gyermeke merre jár, mivel tölti az idejét. 
Az is előfordul, hogy a szülő nem is reagál kiküldött értesítéseinkre és felszólításainkra, illetve egyes 
esetekben segíti gyermekét, hogy ne kelljen az iskolában megjelennie. 

 A tanulók más és más ok miatt nem végezték el az általános iskolát. Egy részüknek magatartási prob-
lémáik vannak, egy részük egyszerűen motiválatlan, jó néhányukat pedig a körülményeik akadá-
lyozzák tanulmányaikban. Ide tartozik például a tartós betegség és a nem vizsgált, eddig nem felis-
mert tanulási részképesség-zavar is. Diákjaink tehát más-más közegből, más és más képességszinttel 
és problémákkal kerültek hozzánk, emiatt nevelési-oktatási szempontból az osztály igen problémás.

 A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a tanulók rendszertelenül járnak be, ezért mind a tananyag meg-
tanítása, mind a számonkérése nehéz. Sokszor napközben, engedély nélkül hagyják el az épületet. A 
házirend szabályainak betartatása – dohányzás, épület elhagyása, rongálás – igen nehéz az esetükben, 
hiszen még otthon sincsenek szabályokhoz szoktatva, a közösségbe pedig különösen nehezen integ-
rálhatóak. A tanulók – magatartási problémáik és különböző képességeik miatt – leginkább egyéni 
foglalkozást igényelnének. Mindezek ellenére vonzóvá kell tennünk számukra az iskolát, az osztálykö-
zösséget, miközben nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy komoly fegyelmezésre van szükség. Ezt a 
két, látszólagosan ellentmondó elvet nem könnyű összeegyeztetni.

 A program azonban pozitív élményekkel is szolgált. Egyes tanulók rendesen járnak iskolába, igazolat-
lan óráik száma – különösen a többiekéhez képest – csekély. Ezek a tanulók jelentős fejlődésen mentek 
keresztül év eleje óta, és a részképesség-zavarral kapcsolatos tolerancia is meghozta a gyümölcsét azon 
tanulók esetében, akiknél ezeket a zavarokat korábban nem ismerték fel. Amennyiben a második félév-
ben javítanak hozzáállásukon, tanulóink sikeres évet zárhatnak.

 Hiányzások:
 A legaggasztóbb probléma jelenleg, hogy a mulasztások növekvő jellege miatt a tanulók a törvényi ke-

retekben engedélyezett határokat sajnos záros határidőn belül elérik. A szülőkkel való kapcsolattar-
tás leggyakoribb módjai az írásos megkeresés, telefonon történő megbeszélés, ami azonban gyakran 
nem vezet eredményre. A szülői értekezleten és a fogadóórákon a szülők nem jelennek meg. A Jókai 
Tagintézmény például az iskolai távolmaradók „begyűjtését” a „rajtaütésszerű” családlátogatással, 
a családgondozó hálózat segítségének igénybevétele útján próbálja megoldani. A tanév során isko-
lai pszichológus segítette munkájukat, heti rendszerességgel foglalkozott a tanulókkal. Az I. István 
Szakképző Iskola HÍD osztályában a gyerekek többsége a Faddi Gyermekotthon lakója, így a hiány-
zások visszaszorítása érdekében folyamatos kapcsolattartás történik a gyermekotthon munkatársai-
val, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szervezetekkel.

A tanulók hatékony fejlesztését, mentorálását az alábbi tényezők nehezítik:
•	 a diákok rendkívüli alaphiányosságokkal rendelkeznek (írás, olvasás, számolás), 
•	 a tanulói ill. szülői érdektelenség, közömbösség, gyakran mindennemű kooperáció hiánya, 
•	 a tanulói motiváció, szabálykövetési kompetencia teljes hiánya,
•	 beilleszkedési, tanulási, illetve magatartászavar,
•	 higiéniai szabályok ismeretének hiánya, tisztaság, ápoltság iránti igénytelenség,
•	 iskolai épület, felszerelés szándékos, tudatos rongálása.

Forrás: Pintérné Varga Zsuzsanna, EMMI Szakképzés–Szervezési Főosztály (2015): Összefoglaló 
tanulmány a 2013/14. és 2014/15. évi Híd–programokról. EMMI, Budapest. 246-247. o. és 277. o.
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18. ábra  Az egy főre eső mulasztott órák száma (óra)

Forrás: KLIK-adatbázis

Az alábbi táblázatból jól látszik, hogy ha a tanulói eredményesség/eredménytelen-
ség – egyébként összetett – kérdését vizsgáljuk, a kép kedvezőtlenebb annál, mint 
amit korábban bemutattunk. A problémát ugyanis, mint ez várható volt, – nemcsak 
az jelenti, hogy a tanuló nem vesz részt a tanórán, hanem az is, hogy amikor jelen van 
a foglalkozásokon, valamilyen ok miatt nem képes a követelményeknek megfelelni. 
Ez a tanulók negyedét bizonyosan érinti. Kérdés tehát, hogy mi történik azokkal a 
tanulókkal, akik nem tudták eredményesen elvégezni a tanévet? 74

1.  A tanulói eredményesség/eredménytelenség kérdése ismét felveti a bemeneti 
mérés szükségességét, valamint azt, hogy a tanév végén e tanulók központilag 
elkészített feladatsorokat oldjanak meg, amely alapján a tanulói teljesímények 
mellett betekintést kaphatunk az intézményekben zajló szakmai/pedagógiai te-
vékenységről is. 

2.  A tanévet sikertelenül záró tanulók számára ismétlési lehetőséget kell biztosítani 
– még abban az esetben is, ha a tanuló átlépte a tankötelezettségi korhatárt.

3.  Célszerű azt is átgondolni néhány tanév tükrében, hogy azoknak az iskoláknak 
az esetében, ahol évről-évre magas arányú (marad) a tanulói sikertelenség,

 a)  a jelenleginél hatékonyabb, az intézmény egészét érintő komplex szakmai/
módszertani támogatást kellene nyújtani, vagy

 b)  új intézményt kijelölni és felkészíteni a HÍD-programok befogadására. 

74 Érdemes lenne vizsgálni, milyen eszközöket/módszereket alkalmaztak a pedagógusok a tanulói tel-
jesítmények megállapítására! 
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3.5. A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK

A HÍD-programban tanulók számára készített kerettantervekben az volt az eredeti 
javaslat, hogy az intézményekbe érkező tanulókat intézményi szinten mérjék fel, azt 
vizsgálva, hogy milyen ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkeznek. Ez a lépés a leg-
több iskola esetében nem történt meg, alapvetően két ok miatt:
•	 egyrészt az intézmények nem rendelkeznek/rendelkeztek olyan mérőeszközökkel, 

amelyek erre a célra alkalmas lett volna, másrészt
•	 különösen a HÍD I. program esetében a tanév elején a későbbi létszámokhoz ké-

pest elenyésző volt a tanulók száma.

E helyzettel kapcsolatban a következőket javasoltuk:
a)  központilag kell előállítani mérőlapokat, amelyek alkalmasak lehetnek a tanulók 

tudásszintjének és a tanuláshoz szükséges kompetenciáknak az azonosítására. 
(Emellett más területeket is lehetne vizsgálni, pl. a szociális vagy érzelmi kom-
petenciákat.)

b)  Dönteni kell arról, hogyan történik az év közben érkező tanulók mérése. Ez kü-
lönösen a HÍD I. program esetében fontos.

Az év közben érkező aggasztó adatok alapján született tehát döntés arról, hogy in-
formációkat kell gyűjteni a HÍD I-II. programban tanulókról.75 Nyilván nem lehe-
tett kimeneti mérést készíteni – mert ebben az évben nem volt bemeneti – ezért az 
a döntés született, hogy ezek a tanulók kapjanak olyan feladatokat, amelyek alapján 
valamiféle kép mégis alkotható lenne róluk. 

Eredetileg tantárgyanként/műveltségterületenként készültek el a feladatlapok, de 
ezt a megoldást elvetették, mert úgy tűnt, hogy egy több napos, több órát igénybevevő 
feladatra nincs elegendő erőforrás (KLIK). 

Ezért a már elkészült feladatokból kiválogattunk néhányat és egy 90+10 perces idő-
tartamra határoztuk meg a feladatmegoldás idejét oly módon, hogy azokon minden 
iskola esetében jelen kell lenniük a KLIK munkatársainak. Az elkészült feladatokat az 
OFI munkatársai javították. 

Az alapvető problémát az jelentette, hogy a tanév közben érkező információk sze-
rint az ún. „hidas”-osztályokban aggasztó módon csökkenni látszott a tanulók létszá-
ma. A feladatlapok intézményi szintű igénylésénél ez részben beigazolódott, mert az 
eredeti tanulói létszámhoz képest jóval kevesebb feladatlap-igényt jelentettek. Végül 
421 lap kitöltésére került sor, amely azt mutatta, hogy a jelzett számú tanulók közül 
is sokan elmaradtak a szóban forgó programról. (Ennek az okát nem volt módunk 
vizsgálni.)

75 A kutatást és az elemzést az OFI munkatársai végezték el.
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Az akkori helyzetben széles körű adatfelvételre nem volt mód. Az informatika-fel-
adatlap segítségével azonban néhány alapadathoz hozzájutottunk. Itt kell megjegyez-
ni azt is, hogy ezt a feladatot a tanulók többnyire megoldották, kisebb vagy nagyobb 
értelmezési hibákkal. Arra a kérdésre, hogy a tanulók el tudnak-e érni egy-egy do-
kumentumot előre megadott útvonal segítségével, megnyugtató választ kaptunk. Az 
már más kérdés, hogy a feltett kérdések értelmezése néhány esetben problémát oko-
zott. (Lásd részletesebben lejjebb.)

A feladatokat kitöltő tanulók nemek szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult 
(19. ábra). Jól látható, hogy a tanulók nagyobb hányada fiú, de ebből egyelőre semmi-
lyen következtést nem szeretnénk levonni. 
Amit mindenképpen vizsgálni kellene:

1.  mi történt azokkal a tanulókkal, akik nem töltötték ki a feladatlapot?
 a) Mikor „morzsolódtak le” a programból?
 b) Ha hiányoztak, akkor ennek mi volt az oka?
 c)  Előfordult-e, hogy valahol nem került sor valamilyen ok miatt a feladatla-

pok kitöltésére?
2.  Ahhoz, hogy tiszta képünk legyen erről a helyzetről, vizsgálni kellene a „hidas” 

osztályok naplóit azok lezárását követően. A legfontosabb adaléka ennek az le-
hetne, hogy nyomon követhetővé válna a tanulók kimaradásának időbelisége és 
talán okai is.

19. ábra  A tanulók nemek szerinti összetétele (fő)

Forrás: Az informatika-feladatlapok, 2014

A tanulók életkori összetétele azt mutatja, hogy a programban a legfiatalabbak 15 
évesek (ez nem is lehet másként), ám az meglepő, hogy a többi korcsoporthoz képest 
alacsony a számuk. Érdemes lenne vizsgálni, hogyan kerültek a programba? (Mikor, 
kinek a döntése nyomán és honnan?)

A legidősebb tanulók 19 évesek vagy egy-két évvel idősebbek. Ők túl vannak a tan-
kötelezettségi korhatáron, de úgy látszik, felvették őket az iskolák. 

E tanulók számára egy újabb programot tervezünk, kidolgozása most van folya-
matban.
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Vizsgálni kellene – és legfőképpen a bemenetnél mérni – azokat, akik az általános 
iskolából kerülnek a HÍD II. programba. 

11. táblázat  A tanulók életkora

1995 vagy előtt 
születettek 1996 1997 1998 1999

25 77 160 136 8

Forrás: Az informatika-feladatlapok, 2014

A szülők foglalkozására és a munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó kérdést nehéz 
értelmezni. A tanulók egy hányada nehezen tudta eldönteni, hogy mi is a szülő fog-
lalkozása. A legnagyobb dilemmát az jelentette, hogy ezzel a módszerrel nem tudjuk 
a legális és illegális foglalkoztatást elválasztani egymástól.

Ha megnézzük a listát, akkor látjuk, hogy az a kép, amelyet ezen a téren az elmúlt 
évek kutatási bemutattak, alapvetően nem változott. A szülők többségének a foglalko-
zása nagy valószínűséggel illeszkedik a szülők iskolázottságához, szakképesítéséhez. 

Úgy ítélhető meg, hogy a szülők nagyobb hányada (talán) rendelkezik szakmai 
(szakmunkás) végzettséggel, és biztosan vannak közöttük olyanok is, akiknek leg-
feljebb csak alapfokú végzettségük van. Mivel itt sok újdonságot nem lehet mondani, 
inkább csak leszögezzük a korábban szerzett kutatási tapasztalatainkat, miszerint a 
szülők ambíciói, amelyek gyermekük iskoláztatásra irányulnak, nem, vagy csak elvét-
ve haladja meg azt, amivel maguk rendelkeznek. 

Az apák és az anyák szakmai végzettségében jelentős eltérés nem tapasztalható, 
kivételt jelent 

a) a GYED, GYES stb., illetve a 
b)  hagyományos férfi/női szakmák jellegzetesen magasabb száma (kőműves, illetve 

szakács.)

Adatok hiányában most arra sem tudunk válaszolni, hogy a szülők foglalkoztatásá-
nak van-e, és ha igen, akkor milyen kiterjedésű időtartama? Erre csak a közfoglalkoz-
tatás esetében van rálátásunk. Bizonyos, hogy a szülők foglalkoztatásában mutatkozó 
„finom” megoldásokkal a tanulók többsége nincs tisztában. 
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20. ábra  A szülők foglalkozása I. (fő) (apa)

Forrás: Az informatika-feladatlapok, 2014
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21. ábra  Szülők foglalkozása II. (fő) (anya)

Forrás: Az informatika-feladatlapok, 2014

2
0

6
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1

2
1

11
6

2
4

1
11

1
1

2
1

2
6

1
1

4
2

1
6

1
1
1

2
1
1
1
1
1

5
1

3
3

1
1
1
1
1

3
1
1

3
1
1

2
2

1
5

1
20

3
1
1
1
1
1
1

4
10

1
3

1
1
1

0 5 10 15 20 25

virágkötő

ügyintéző
tolmács

szakács

rendőr
pultos

őstermelő
óvónő

nyugdíjas

napszám

közhaszon
könyvelő

ingatlanos

fodrász
eladó
dada

cukrász

asszisztens

cipész

takarító
állatgondozó

vendéglátó-üzletvezető
vegyész

vállalkozás

takarító

segédmunkás

pék-cukrász

munkanélküli

pénzügyi ügyintéző
polgármesteri hivatali dolgozó

tejipari dolgozó

kertész
kalauz

gyári munkás

biztonsági őr

házvezetőnő

árufelvevő

gyógyszertári asszisztens

nevelőszülő, tanácsadó

mat.-, énektanár, óvónő

klinikai kutató



106

KORAI ISKOLAELHAGYÓK ÉS ÚJRAKEZDŐ TANULÓK

A szülők munkaerő-piaci helyzetét mutatja a következő ábra. Az adatok megítélé-
sénél az a kulcs, hogy ezeket az információkat a tanulók adták. Úgy tűnik tehát, hogy 
az anyák esetében arról van szó, hogy az alacsony iskolázottság miatt ők kevesebb 
eséllyel kerülnek be a munkaerőpiacra. (Ez szintén nem jelent újdonságot.) Általában 
azt látjuk, hogy a tanulók egy része esetében a szülők nem, vagy csak időlegesen dol-
goznak. Az ezzel összefüggő problémákat a kutatás korábban már feltárta, itt most 
nem részletezzük. 

Milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből? Nagy biztonsággal – a teljes-
ség igénye nélkül – azt megállapíthatjuk, hogy a tanulásszervezésnél a „hidas” osz-
tályokban úgy lenne célszerű eljárni, hogy a pedagógusok nem, vagy csak minimális 
mértékben építenének arra, hogy a tanulás területén a tanuló otthonról számottevő 
támogatáshoz juthat. Ez alapesetben például olyan megoldásokat jelenthetne, hogy 
már az iskolában elvégeznék a feladatokat, és nem számítnának arra – vagy legalábbis 
csak nagy kockázattal – hogy a tanulók érdemi módon elvégzik házi feladataikat és 
felkészülnek a következő órára. Mivel a csoportok száma ezt lehetővé teszi, el kellene 
készíttetni 

 a) az egyéni tanulási útvonalakat,
 b) egyénre szóló fejlesztési terveket.

Ezekhez azonban feltétlenül szükségesek a bemeneti mérések, amelyek feltárhatják a 
tanulók előzetes tudását, kompetenciáit vagy éppen azoknak a hiányát. 

 
22. ábra  A szülők munkaerő-piaci helyzete (fő)

Forrás: Az informatika-feladatlapok, 2014
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A következő ábra azt mutatja, hogy a tanulói teljesítmények átlaga hogyan alakult.76 
Amit vizsgálni kellene, az a következő:

 a)  Az éves teljesítmény alapján az adott iskola alkalmas-e arra, hogy a követ-
kező évben újra megkaphassa a Híd-programokat?

 b)  Folyamatában kellene vizsgálni a tanulók előrehaladását. Ez azt jelenti, 
hogy már az első félévben kellene információkat gyűjteni, nemcsak a tanu-
lók előrehaladásáról, hanem a kimaradásokról (annak okairól) is. 77

Az is eldöntendő kérdés, hogyan célszerű tervezni azokat az iskolákat, amelyek „hi-
das” osztályokat indíthatnak a jövőben. Úgy látjuk, hogy két szempontot mindenkép-
pen mérlegelni kellene:

 a)  a pedagógiai szakszerűség jelenléte az intézmény tevékenységében – nem 
általában, hanem azoknak a tanulóknak az esetére, akik a „hidas” osztá-
lyokba kerülnek,

 b)  a tanulói kimaradások kapcsán annak a mérlegelése, hogy mekkora szere-
pet játszik a lemorzsolódásban az iskolák elérhetősége e tanulói kör számá-
ra. (Ha kiderül, hogy ennek van jelentősége, akkor célszerű lenne átgon-
dolni az utazással, utaztatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket.)

Az egyes adatokat intézményi szinten kellene elemezni. Az akkori mérések idején 
erre nem volt kapacitás. A teljesítmények közötti pontokban (is) kifejezhető távolságot 
azért mutatjuk be, hogy illusztráljuk, miért kellenének az egyéni fejlesztési tervek, 
illetve az eltérő tanulási útvonalak kidolgozása. (Másképpen fogalmazva, a tanulói 
létszám mindenképpen lehetővé teszi az erőteljes differenciálás megvalósítását tan-
órai szinten és a tanév teljes időtartamán keresztül. )

76 Az eredmények elemzésénél fontos azt tudni, hogy az adott megyében hány iskolában voltak „hidas” 
osztályok, hiszen az egyes intézmények eltérő teljesítménye a tanulói teljesítményeket több irányban 
is (pl. egy erősebb iskola munkája „kiegyenlítőleg” hathatott) befolyásolhatta.

77 A helyszíni szemlék tapasztalatai: A HÍD II. osztálya 15 fővel indult szeptember 1-én. Szakképzési 
profiljuk bevont-elektródás hegesztő. Októberben 2 fő morzsolódott le, mindketten arra hivatkoztak, 
hogy más szakmát szeretnének választani. 13 tanuló maradt. Közülük öten rendszeresen járnak isko-
lába, elméletre és gyakorlatra is egyaránt. Az ő tanulmányi előmenetelük is olyan, hogy valószínűleg 
továbblépnek. A többiek sajnos elég sokat hiányoznak, hol igazoltan, hol igazolatlanul. Van olyan 
tanuló, aki a gyakorlatra rendszeresen jár, közismereti órákról viszont sokszor hiányzik. Ötödik-
hatodik órán már nem tudnak figyelni, menni akarnak haza. A tanulással éppen ezért sok problé-
ma van, nem tudni, kinek sikerül teljesíteni év végére a tantervi követelményeket. Valamennyien 
halmozottan hátrányos helyzetűek, és tanulási problémákkal küzdenek. Magatartási problémák is 
előfordulnak, de súlyos fegyelmi vétséget nem követtek el. A dohányzás és a hiányzás okozza a leg-
több problémát. Forrás: Pintérné Varga Zsuzsanna, EMMI Szakképzés–Szervezési Főosztály (2015): 
Összefoglaló tanulmány a 2013/14. és 2014/15. évi Híd–programokról. EMMI, Budapest. 242. o.
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23. ábra  A legjobb és a leggyengébb tanulói teljesítmények közötti különbség (%)

Forrás: A tanulói feladatlapok 2014

3.6. A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEKRŐL, EZÚTTAL 
MIKROSZINTEN

A tanulók teljesítményeiről a „nagy mérések” (pl. PISA, országos kompetenciamérés) 
esetében statisztikai képet kapunk. Az alábbiakban viszont néhány illusztráció segít-
ségével szeretnénk vizuálisan is megjeleníteni azokat az egyéni szinten észlelt problé-
mákat, amivel a feladatlapokat javítók szembesültek. 

24. ábra  Tanulói feladatlap

Az alábbi feladatlap esetében két tényezőt érde-
mes mérlegelni:
a) a tanulók helyesírását,
b) a tanulók problémaérzékenységét. 

Amit fontosnak tartunk megjegyezni:
a)  a tanuló részben tudta csak megoldani a két 

feladatot,
b)  látható, hogy egyszerűbb kifejezések esetében 

is komoly helyesírási problémái akadnak.

Az ilyen típusú feladatok esetében egyértelmű, 
hogy a fejlesztés fókuszába mit kellene helyezni, 
pl. szókincsfejlesztés, helyesírás, mondatalkotás 
stb.
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25. ábra  Tanulói feladatlap

E feladat esetében egy másféle kód alapján 
kellett a tanulóknak olvasni. Látható – és ez 
elég gyakori volt –, hogy mindez meghaladta a 
tanuló képességeit. Nemcsak térképismeretről, 
hanem általában kép és ábra olvasásáról van szó.

Nyilvánvaló, hogy e tanuló számára minden-
képpen szintre hozó feladatokat tartalmazó 
taneszközöket kellene létrehozni, és ezeknek a 
használatára a pedagógusokat felkészíteni. 

26. ábra  Tanulói feladatlap

A feladatlap legkritikusabb elemét ez a feladat 
képezte. A tanulók többsége sem egy történet 
megfogalmazására, sem pedig – ezzel össze- 
függő módon – hosszabb, tartalmi szempontból 
koherens szöveg létrehozására nem volt képes. 

Javaslat: lásd fentebb!
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27. ábra  Tanulói feladatlap

Végül – de egyáltalán nem jellemző módon 
– egy példát arra hozunk, amikor a tanulók 
számára a feladatlap kitöltését más okok 
akadályozták. 
Ehhez most nem kell kommentár.

3.7. ÖSSZEGZÉS

A HÍD-programban tanulók esetében az információgyűjtés nem hozott váratlan 
eredményeket. Mindazok az információk, amelyeket megtudtunk, a korábbi kutatá-
sok kapcsán már rendelkezésünkre álltak. Az elmúlt évtized tapasztalataira építve a 
következő javaslatokat fogalmazzuk meg:

1.  A Híd programban szerepet vállaló iskolák kiválasztását adatokra kell(ene) építe-
ni. Ehhez előzetes kutatási tevékenységre van szükség. Ellenkező esetben csak az 
lehet a megoldás, hogy a nem jól teljesítő intézmények esetében erőteljes szakmai 
és módszertani támogatás biztosítása szükséges, bár ezeknek az eredménye(ssé-
ge) mindig kétesélyes.

2.  A tanulók számára új típusú taneszközöket (átmenetileg, ha szükséges, tanköny-
veket, munkáltató füzeteket) kell biztosítani. Ez nem kerülhető meg. Kérdés, 
hogy miért alakult ki ez a helyzet, de addig, amíg a különféle típusú fejlesztések 
(pl. az egész napos iskola) eredményeket tudnak felmutatni, addig is ezt a fel-
adatot most kell kezelni. E taneszközök használatára a pedagógusokat fel kell 
készíteni. 
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3.  Alapvetően át kellene gondolni mindazt, hogy milyen képesítéssel kell/lehet 
ezekben a programokban tanítani. Ez adott esetben a jogszabályi környezet mó-
dosítását is megkövetelheti.

4.  Mivel a pedagógiai eszközük alkalmazásának van határa, az iskolák számára 
olyan eszközöket is kellene biztosítani, amelyek azokban az esetekben nyújta-
nak segítséget, amikor a pedagógiai eszközök már hatástalanok. Célszerű lenne 
azoknak a speciális pedagógiai és nem pedagógiai végzettséggel rendelkező szak-
embereknek (pl. fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, szociális munkások, 
gyermekvédelmi szakemberek, krízis- és konfliktuskezelők stb.) az alkalmazása 
ezekben az iskolákban, akik jelentős mértékben tudnák támogatni a pedagógu-
sok munkáját. 

További javaslatok:
1.  A helyi tanterv elkészítése, a pedagógiai program összeállítása intézményi szin-

ten jelentős szakértelmet követel. Kulcselem a tankönyv, kerettanterv alkalma-
zására, illetve adaptációjára történő felkészülés. Ezt központi pedagógus-tovább-
képzési programok támogathatják. 

2.  Az új típusú, a HÍD-programokhoz illeszkedő értékelési rendszer beépítése és 
alkalmazása a helyi (intézményi) pedagógiai kultúrába.

3. A fejlesztők fejlesztése
     A szakértői és szaktanácsadói hálózat újjászervezése/megszervezése) jelentős 

erőforrás lehet az intézmények számára. Fontos feladat egyrészt a külső szakér-
tőkkel történő együttműködésre történő felkészülés, másrészt pedig azoknak a 
technikáknak az elsajátítása, amely a pedagógusokat alkalmassá teszi arra, hogy 
a külső szakértőket mint erőforrásokat használják. 

4.  A pedagógiai program része a helyi tanterv, amelyet az iskola a Nat alapján állít 
össze, szakmailag autonóm módon. A helyi tantervben és a pedagógiai prog-
ramban foglalt pedagógiai-szakmai innovációk többletköltségeket jelenthetnek, 
amelyet a fenntartónak kell viselnie.

5.  A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell) inspirálhatja helyi tan-
terv/taneszköz fejlesztésében való részvételüket. Ez a sikeres implementációk 
egyik nélkülözhetetlen kulcseleme.

6.  A pedagógiai programok készítésének, a helyi tantervek kiválasztásának vagy 
megszerkesztésének idején, az iskolaszerkezeti átalakulások világában a köz-
oktatási intézmények horizontális kapcsolatainak minden korábbinál nagyobb 
szerepe van. A problémát, amely megoldást követel, az jelenti, hogy a teljes mun-
kaidőben tanító pedagógusok számára nehéz olyan időt felszabadítani, amelyet 
szakmai fejlesztésre/önfejlesztésre fordíthatnak.
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Egyéb következtetések és javaslatok:
1.  A tanulói sikertelenség okaira részben rámutattunk. Az intézmények „mentségé-

re” szolgáljanak a kövekezők:
 a)  A pedagógusok többsége nem készült fel (nem tudott felkészülni) külső 

támogatás hiányában ennek a programnak az eredményes kezelésére. Ezt 
a hiányt továbbképzési programokkal lehet orvosolni. A továbbképzések 
tervezésében arra kellene törekedni, hogy az intézményekben a HÍD-prog-
ramokban tanítókat együtt képezzék a tanítás/tanulás hatékonyságának nö-
velése érdekében.

 b)  Mindenképpen biztosítani kell a programban részt vevő intézmények és 
pedagógusaik számára azokat a tanórai szintű segédeszközöket, amelyek 
jelenleg nem állnak rendelkezésre. Minden esetben az egyes tantárgyak 
számára tankönyveket és a tankönyveket támogató munkáltató füzeteket 
kellene készíteni elsőként. Ezt a következő években digitalizálással kellene/
lehetne továbbfejleszteni, a többi iskolatípus számára készülő taneszköz-
höz hasonlóan.

 c)  A tanulói hiányzások kezelése kulcsfontosságú lesz annak érdekében, hogy 
a tanulói sikeresség növelhető legyen. Nemzetközi tapasztalatok alapján 
különféle típusú ösztönző(rendszere)k kidolgozása lehetne célszerű, amely 
részben a tanulókra, részben a pedagógusokra irányulna. Az alkalmazott, 
önmagukban szankcionáló típusú megoldások (fegyelmik, családok pénz-
ügyi büntetése stb.) ebben a célcsoportban eddig sem vezettek megnyugta-
tó eredményre.

 d)  Célszerű lenne a HÍD I. programba történő tanulói belépést a jelenlegi-
nél erősebben szabályozni. Itt elsősorban arról van szó, hogy a középfokú 
tanulmányok folytatására az alapvető kompetenciák hiánya miatt képte-
len tanulók előzetes tudását azonosítani kellene (bemeneti mérés) annak 
érdekében, hogy szükség esetén egy/két éves felzárkóztató programokra 
lehessen őket irányítani.

 e)  Programot kellene kidolgozni az általános iskola – szakképző iskola közöt-
ti átmenet megkönnyítésére. Ez részben intenzívebb intézményi kapcsola-
tokat (pl. közösen tartott pályaválasztási programok, előkészítő képzések 
stb.) feltételez(ne) az alap- és középfokú intézmények között, részben pedig 
erősíteni kellene a családok felkészítését és bevonását a tanulóval kapcsola-
tos pályaválasztási döntésekbe.



fejezet4
A munkavállalói ismeretek 
beépítése a hátrányos  
helyzetű, korai iskola- 
elhagyástól veszélyeztetett 
(túlkoros) tanulók oktatási 
programjaiba

.
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Az elmúlt évek oktatási jogszabályi változtatásai lehetőséget teremthetnek arra, hogy 
a kötelező tananyagba kerüljenek be a munkavállalói, és ezen belül – lehetőség szerint 
– a munkajogi ismeretek. Arra kerestünk választ egy kismintás kutatás során,78 hogy 
ezzel az általunk is valóban fontosnak gondolt elképzeléssel – különösen a hátrányos 
helyzetű tanulók esetében – milyen nemzetközi és hazai szakmai előzményekre tá-
maszkodhat a fejlesztés. 

Az elmúlt két évtizedben – különösen az alap- és középfokú közoktatási intézmé-
nyekben – jelentős teret nyert azoknak az ismereteknek a közvetítése, amelyek a „fe-
lelős” vagy „aktív” állampolgári magatartás megerősítését célozták. Érdekes módon 
azonban, ritka kivételektől eltekintve, ezekben a tantárgyakban és/vagy programok-
ban csekély szerepet kaptak azok a tartalmi elemek, amelyek a tanulókat elő- vagy fel-
készítették volna a munkavállalói szerepre.79 Azért is különös ez, mert a rendszervál-
tozást követően az átalakuló munkaerőpiacra a bejutás – itt most nem részletezendő 
okok miatt – egyre nehezebbé vált, s ennek következtében nemcsak Európa számos 
országában, hanem nálunk is egyre nagyobb gondot jelentett a fiatal pályakezdők nö-
vekvő arányú munkanélkülisége. A közoktatást elhagyó tanulók számára ezért kulcs-
fontosságúvá vált, hogy rendelkezzenek olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek se-
gíthetik őket abban, hogy immár felnőtt életük első éveiben eredményesen legyenek 
képesek helytállni az egyre csökkenő számú munkahelyekért zajló versenyben. 

A kérdést illetően a helyzet a ’80-as évektől kezdett alapvetően megváltozni, mert 
ezek voltak azok az évek, amikor előtérbe kerültek – igaz, nagyon „megszűrve” – a 
munkavállalói jogokkal kapcsolatos kérdések is. A rendszerváltást követően teljesen 
új helyzet állt elő. A témában sok új elem jelent meg. A legfontosabbak azok voltak, 
amelyek már a pályaorientáció /szakmaválasztás/karrierépítés összefüggésében igye-
keztek elhelyezni mindazokat az ismereteket, amelyekre a munkavállalóknak szüksé-
ge lehetett.

A másik fordulat inkább szemléleti volt (bár az előzőtől nehezen elválasztható): az 
ismeretek közvetítése mellett egyre erőteljesebb szándékként fogalmazódott meg a 
kompetenciafejlesztésre irányuló szándék. Ezért az utolsó másfél évtizedben a kérdés 
inkább arra helyeződött, hogy melyek azok a „kompetenciák”, amelyek a munkavál-
laló számára nélkülözhetetlenek, ezért az is kérdéssé vált, hogy melyek azok a tantár-
gyak/műveltségterületek, amelyeket fejleszteni kell?!

A harmadik elem, amely említést érdemel, a módszer kérdése. Az ismeretek fron-
tális közvetítését sok esetben felváltotta a „tréningjellegű” foglalkozások előnyben ré-
szesítése, amely a tartalmi elemek kérdése mellett előtérbe állította a témára irányuló 
pedagógus-továbbképzés tartalmi-módszertani elemeinek a kimunkálását is.

78  Az eljárást szívesebben hívjuk „mélyfúrásnak”. A megszerzett tapasztalatok birtokában – kiegészítő 
kutatások után – el lehet indítani a kívánt fejlesztéseket.

79  A néhány kivételt jelentő tankönyv közül az egyik: Mayer József és Vígh Sára (2015): Szakiskolai 
közismereti tankönyv 10. Osztályközösség-építő Program, 1.17, 1.18. fejezetek. OFI, Budapest.
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Mindent egybevetve jól érzékelhető, hogy a munkavállalókkal szembeni elvárások 
az utóbbi években jelentős mértékben megváltoztak. Az Európai Unió országaiban 
mindenütt fontosnak tartják az e területre irányuló képzések hatékonyságának nö-
velését. 80

A kutatás során kétféle kérdőívet használtunk. Egyet azoknak az intézményeknek 
a számára készítettünk, amelyek a közoktatási/köznevelési rendszerhez tartoztak, 
egyet pedig azoknak a felnőttképző intézményeknek, amelyek iskolarendszeren kí-
vül (többnyire piaci alapon) működnek. A tervezés során világossá vált, hogy nem 
lehet reprezentativitásra törekedni, mert a közoktatási/köznevelési rendszer intéz-
ményeihez való hozzáférés nehézségei ezt eleve gátolták. Az intézmények válaszadási 
hajlandósága – az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezt biztosan állíthatjuk – amúgy 
is rendkívül alacsony volt. Ennek az egyik oka éppen a kutatók aktivitásában rejlik, 
mert évente számos alkalommal keresik fel az intézményeiket olyan kérdőívekkel, 
amelyekre a válaszadás komoly energiát és időt igényel(ne) az iskolák dolgozóitól. Ez 
a helyzet tovább nehezedett akkor, amikor az iskolák jelentős hányada központosított 
módon állami fenntartás alá került, mert – mint ez közismert – az intézmények veze-
tőinek bármilyen döntés előtt ki kell kérnie a fenntartó (KLIK) jóváhagyását. 

A kérdőíveket a szakképzéssel foglalkozó intézmények számára tettük elérhetővé, 
és rendelkezésükre bocsátottuk azt a támogató levelet, amely ugyan „dodonai mó-
don”, de hozzájárult ahhoz, hogy az igazgatók válaszolhassanak a feltett kérdésekre. 

Az összességében közel 800 helyre kiküldött kérdőívre valamivel több, mint 10 szá-
zalékos válaszadás érkezett. A kérdőívek kitöltöttsége számos esetben komoly problé-
mát vetett fel, mert – bár megítélésünk szerint ezek nem voltak bonyolultak – mégis 
úgy tűnik, hogy a kitöltőknek még ez is meghaladta a „tűrőképességét”. Törekvése-
inket azonban így sem ítéljük feleslegesnek. A következtetések, amelyeket a válaszok-
ból levonunk, ugyan hangsúlyozottan nem reprezentatív jellegűek, de véleményként 

80   A munkahelyen igényelt kompetenciák általánosságban a munkavállalókra jellemző kompetenciák-
nak, tulajdonságaiknak azt a csoportját jelentik, amely az általános és szakmai, technikai készségeket 
kiegészítik, teljesebbé teszik. 

 Európai Uniós szakértők 2002-ben kutatási adatok alapján 23 kompetenciát azonosítottak, három cso-
portban: kulcs-, munka- és vezetői kompetenciák. 

 A munkakompetenciák a következők voltak: 
•	 rugalmasság, 
•	 kreativitás, 
•	 a kezdeti önálló döntéshozatal, 
•	 egy idegen nyelv ismerete. 
•	 Megjelent még elvárásként a magabiztosság, a kritikus szemlélet, a felelősségtudat és a 

cselekvőképesség. 
 A munkaadók esetenként nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ezeknek a készségeknek, attitűdök-

nek, mint az elsődlegesen technikai kompetenciáknak. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy 
ezek birtokában a munkavállalók megfelelőbben tudnak alkalmazkodni a megváltozott munkakö-
rülményekhez, a változtatások bevezetéséhez.
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elfogadhatóak, és mint ilyenek, elemezhetőek.81 Úgy tekintünk ezekre a válaszokra, 
mint olyan „mélyfúrásokra”, amelyet mind a földtanban, mind pedig a régészetben 
alkalmaznak azokban az esetekben, mielőtt nagy tömegű földet kívánnának meg-
mozgatni. A mélyfúrás során felbukkanó rétegek, ha nem is adnak általánosítható 
válaszokat, arra alkalmasak lehetnek, hogy orientálják a kutatókat.82 

A hat fókuszcsoportos beszélgetés83 alkalmával az egyes csoportok84 számára ha-
sonló kérdéseket fogalmaztunk meg, amelyek néhány alapvető kérdésre igyekeztek 
választ találni. Ezek a következők voltak:

a)  Volt-e a résztvevőknek az alap-, közép- (és esetleg felső-) fokú tanulmányaik so-
rán olyan élményük, amely során olyan tantárgyakat, tartalmakat tanulhattak, 
amelyek valamilyen formában hozzájárulhattak a későbbi munkavállalói szerep-
re történő felkészítéshez?

b)  Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha ez a beszélgetőpartnereink döntésén múlna, 
akkor milyen tartalmakkal töltenének meg ilyen tantárgyakat vagy programo-
kat? Ezt a kérdést olyan módon árnyaltuk, hogy arra is igyekeztünk rákérdezni, 
egyáltalán fontosnak tartják-e, az iskola feladatának tarják-e azt, hogy a tanuló-
kat felkészítse a szóban forgó területre?!

c)  És végül arra is rákérdeztünk, hogy mit gondolnak arról, vajon kinek a feladata 
lenne ezeknek az ismereteknek a közvetítése, vagy az erre irányuló készségek-
nek a fejlesztése? Alkalmasnak tartják-e erre a köznevelési rendszerben dolgo-
zó pedagógusokat, vagy azt gondolják, hogy erre a feladatra az iskolákon kívüli 
szakemberek bevonására lenne szükség? Érdeklődtünk arról is, hogyan látják 
mindezekkel kapcsolatban a szülők szerepét, vagy az iskola és a szülők együtt-
működésének a lehetőségeit?

A válaszadók mindegyike egyetértett abban, hogy olyan kérdésről van szó, amely 
fontos szerepet kellene, hogy kapjon a gyerekek tanulmányai során. Abban nem volt 
vita tehát, hogy a munkavállalói szerepre történő felkészítés elengedhetetlen részét 
kellene, hogy képezze az iskolai programoknak, a kérdés inkább az volt, hogy ezt mi-
kor, melyik életkorban, melyik iskolafokozatban kellene elkezdeni. A többség arra 
hajlott, hogy szerencsésebb lenne ezt a kérdést középfokon tárgyalni. 

81   Ezt az állításunkat arra alapozzuk, hogy véleményünk szerint a válaszadók kompetensek voltak a 
kérdések megválaszolásában, függetlenül attól, hogy egyébként személy szerint milyen jellegű (közis-
mereti és/vagy szakmai) végzettséggel rendelkeztek. Lásd erről: Earl Babbie (2003): A társadalomtu-
dományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest.  279-280. o

82   Lásd erről: Chris Scarre (1988): The Times – Atlasz of archaeology, London. Magyar kiadás oldal-
száma: 28-29. o. Akadémiai, Budapest. é.n. 

83  Dokumentáció a szerzők birtokában. (K. M. M., M. J. és V. S.)
84   A fókuszcsoportos beszélgetésekben szülők, pedagógusok, munkáltatók és munkavállalók képvise-

lői vettek részt.
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„Azt gondolom, hogy az általános iskolások esetében ezekkel nem kellene foglalkozni. De 
a középiskolás is egy nagy kérdés. A főiskolások esetében ez nem kérdés, ott jó lenne, ha fel 
lennének vértezve ismeretekkel, kompetenciákkal.” (szülő)

Ugyanakkor olyan vélemények is elhangzottak, hogy az erre irányuló kompetenci-
ákat már szinte óvodáskorban el kellene kezdeni kialakítani.

„Azt gondolom, hogy a kompetenciafejlesztések már az óvodás korban kezdődnek, nyilván 
nem gyárlátogatásra viszem el a gyerekeket. Hagynám, hogy a gyerekek azokkal a játé-
kokkal foglalkozzanak, ami valóban érdekli őket, például, ha valaki barkácsolni szeretne, 
akkor hagyjuk kibontakozni ebben. Azt gondolom, hogy meg lehetne találni minden kor-
osztályban, hogy a munkavállalói ismereteket hogyan lehetne fejleszteni. (pedagógus)”

Az elmondottakkal a szülők is teljes mértékben egyetértettek:

„Igen, feltétlenül! Legalább az első lépéseket tudják, hogyan kell elindulni, afelé, hogy ho-
gyan kell megfelelően egy állást megszerezni, egy valóságot megalapozó, mondjuk úgy, hogy 
egy pénzkereső lehetőséget.” (szülő)

A másik fontos pont, amely eltérő véleményeket eredményezett, a keretek kérdése 
volt. A válaszadók egy része szerint a kérdést tantárgyi keretek között is meg lehetne 
oldani, mások viszont úgy látták, hogy ennek nincs reális esélye.

„Kellene erre egy időkeret, amit nehezen tudok elképzelni, mert minden valaminek a rová-
sára történik. Tehát, ez minek a kárára jönne be?” (középiskolai pedagógus)

A fiatal munkavállalók85 mindegyike arról számolt be, hogy iskolai tanulmányaik 
alatt ilyen jellegű tantárggyal vagy programmal nem találkoztak. 

„Én gimnáziumba jártam, de igazából nem emlékszem ilyenre. Én egy sima gimnáziumba 
jártam Nógrád megyében, és ott nem volt ilyen dolog”. (munkavállaló)

„Én nem emlékszem arra, hogy lett volna ilyen konkrét tárgy, vagy hogy bármilyen formá-
ban nyújtottak volna erre vonatkozó ismereteket. Azt tudom tehát mondani, hogy nem. 
Sajnos.” (munkavállaló)

85  Az életkornak ebben az esetben azért van különösen fontos jelentősége, mert azok, akik alap- és kö-
zépfokú tanulmányaikat a rendszerváltást követően végezték, elvben már találkozhattak volna erre 
a célra kifejlesztett programokkal. (A mintánkban, mint látni fogjuk, erre nem került sor. A torzítást 
– több más, itt nem tárgyalható tényező mellett – elsősorban az okozza, hogy a válaszadók kivétel 
nélkül jó nevű, vagy éppen elit gimnáziumokba jártak. Az időbeli egybeesésről: lásd a szakmai előz-
ményeket feltáró tanulmány a rendszerváltozást követő időszakot bemutató fejezetét: Kőpatakiné 
Mészáros Mária és Mayer József (2014): Munkavállalói ismeretek (Szakirodalmi áttekintés). Kézirat 
(a szerzők birtokában).
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 A kép azonban nem ilyen egyértelmű. Érdekes módon az eltérő életkorú válasz-
adók mindegyike vissza tudott emlékezni olyan iskolai szituációkra, amelyek – utólag 
megítélve – mégiscsak arra irányultak, hogy a tanulók számára, ha minimális mér-
tékben is, de betekintést nyújtsanak a munka világába. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
ezeknek a programoknak az értelmét és hatékonyságát szinte mindenki erőteljesen 
megkérdőjelezte.

„Minket elvittek pályaválasztási tanácsadóba, de az idegenül hatott, és hülyeségnek tartot-
tuk. Ez be is igazolódott.”(munkáltató)

„Volt egy kérdőív középiskolában, amellyel próbáltak nekünk segíteni, hogy milyen terü-
letre tendáljunk. Beállítottságot nézték, hogy reál vagy humán terület felé mozduljunk el, 
de nem tudom határozottan azt mondani, hogy ez segített volna a döntésben. Akkor ne-
kem a kémia állt az érdeklődésem középpontjában, úgyhogy meghatározták, hogy nekem 
gyógyszerésznek kell lennem. Ettől elég messze kerültem. Már a tanulmányaimat sem ilyen 
pályán kezdtem meg.” (munkavállaló)

„A gimnáziumban volt arról szó, hogy ki hol akar majd továbbtanulni, és akkor milyen 
eséllyel indul majd a munkaerőpiacon, de másról nem.” (munkavállaló)

„Én hatosztályos gimnáziumba jártam, és ott tanultunk cv-t írni. De erre az ember később 
már nem emlékszik”. (munkavállaló)

Az iskolák gyakorlatában az is megjelent, hogy a tanulókat különféle gyárakba, 
üzemekbe vagy más jellegű munkahelyekre elvitték azzal a céllal, hogy ott megis-
merkedjenek az adott munka/pálya/terület tartalmi elemeivel. A válaszadók többsége 
úgy látta, hogy ezek a „kirándulások” nemhogy nem érték el a céljukat, hanem sok 
esetben ellenkező, elutasító hatást váltottak ki a tanulókból.

Az idősebb korosztályt képviselők esetében került szóba egy olyan lehetőség, amely 
ma már lehetőségként ritkábban jelenik meg a tanulók számára, ez pedig a közvet-
len munkatapasztalat-szerzés. Az esetek egy részében arról számoltak be, hogy még 
tanulóként volt lehetőségük szervezetten elmenni úgynevezett termelési gyakorlatra, 
amely a munkavállalás alapvető problémáira legalább ráirányította a tanulók figyel-
mét. 

Egy másik lehetőséget az kínált, ha lehetőség adódott a felsőfokú tanulmányok 
megkezdése előtt munkát vállalni, igaz, ez különféle okok miatt következett be. 

„Engem az előfelvételis rendszerben felvettek az egyetemre. De előbb leszereltek és ezt kö-
vetően elmentem a mentőszolgálathoz dolgozni. Ott értek az első élmények, hogy mi az, 
hogy munkaszerződés, meg ilyesmi… A tapasztalati tanulás, ez mivel jár. Ami nekem volt 
a mentőknél. A blokkolóóra, a munkaruha, a betegállomány. A mai fiataloknak erről nincs 
semmiféle tapasztalata.” (munkáltató)



120

KORAI ISKOLAELHAGYÓK ÉS ÚJRAKEZDŐ TANULÓK

Végül – elvben – jó lehetőséget kínált volna, különösen a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók esetében az a megoldás, amelyet szakmai gyakorlatnak neveztek. Ezek azon-
ban a potenciális munkavállalók számára, nyilván nem kevés esetben kedvezőtlen 
tapasztalatokkal zárultak.

„Én a mai Terror Házába jártam szakmai gyakorlatra. Ott volt a külker vállalat. Ott elvet-
ték a kedvet a munkától. Mert ezek a szakmai gyakorlatok a visszájára fordultak. Nem volt 
szakmai értelemben értelme. Ráadásul akkor számos egyéb kedvezőtlen élményem is volt. 
Pont az ellenkezője történt annak, ami a cél volt.” (munkáltató)86

A későbbiek szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy az érintettek 
milyen tartalmi elemek közvetítését gondolnák fontosnak a kívánt cél elérése érdeké-
ben?! A válaszokban, ami a tartalmi elemeket illeti, lényeges különbséget nem lehetett 
tapasztalni, a vita inkább csak arról folyt, hogy egy-egy elem közvetítését melyik is-
kolafokozatban/életkorban van értelme elkezdeni.

Érthető módon a válaszadók azokból a tudásokból (ismeretekből, kompetenciák-
ból) indultak ki, amelyek fontosságáról személyes meggyőződésük alakult ki, amelyek 
hozzájárultak személyes karrierjük, szakmai sikereik megvalósításához.87 A legfonto-
sabb tartalmi javaslatok:

1. Önismeret

Többen említik az önismeretet, mint olyan kompetenciát, amely már a pályaválasz-
tásban is fontos szerepet játszhatna. A kérdés ezzel a területtel kapcsolatban az, ho-
gyan, milyen módon lehetne ezt az iskolákban oktatni és/vagy fejleszteni.88 Az is kér-
dés, hogy kire lehetne bízni ennek a területnek az iskolai gondozását, képviseletét?

„Számomra nagyon fontos, hogy a fiatalok tanuljanak önismeretet. Már óvodás korban 
kellene ezeket az ismereteket, foglalkozásokat elkezdeni. És ennek a hiányától, a tanulók-
nak fogalmuk sincs, hogy ők kik lehetnének, vagy kik ők? – És azt gondolom, hogy ezért 
nagyon sokan kerülnek tévútra.” (pedagógus)89

86   Ezzel összefüggésben azonban figyelemre méltó mindaz, amit egy másik beszélgetőpartner fogalma-
zott meg: „Nekem most van gyakornoki programom. Ha a gyakornok motivált, akkor nincs baj. Az a 
helyzet, hogy ezekre a programokra a munkáltatónak is nagyon fel kell készülni. Ez nagy tapasztalat. 
A munkaadóknak is fel kell készülni. Csak a legnagyobbak foglalkoznak ezzel.” (munkáltató)

87   Nem szabad elfelejteni, hogy kivétel nélkül olyan személyekről van szó, akik magas iskolázottsággal 
rendelkeznek, vagy másképpen megfogalmazva, hosszú tanulási utak és számos helyzetben meg-
tapasztalt tanulási szituáció állt. Nyilvánvaló, hogy más válaszokat kapnánk azokban az esetekben, 
amikor alacsonyan iskolázott, munkanélküli személyeket kérdeznénk.

88   Érdemes itt megjegyezni, hogy többekben volt kétely azzal kapcsolatban, hogy be lehet-e vinni bár-
miféle új tartalmat a szerintük merev iskolai rendszerbe? Érvelésük egyik eleme az volt, hogy már 
így is túlterhelt a rendszer, és arra nem látnak esélyt, hogy felesleges(nek vélt) tartalmi elemek ki- 
kerüljenek a tantárgyi rendszerből, hasznosabb elemek javára. 

89  „Fontosnak tartom én is az önismeretet, a családismeretet, családfát, a legtöbb tanuló még a 
nagyszülőknek a neveit sem tudja felsorolni. Nem tudja felsorolni, hogy milyen jó tulajdonsága van, 
amiért szeretik, kedvelik a társai.” (szülő)
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2. Életre szóló praktikus ismeretek

Az ide sorolt tartalmi elemek kapcsán kell azon a kérdésen elgondolkodni, hogy a 
munkavállalással kapcsolatos ismeretek/készségek/kompetenciák körét szűkebben 
vagy tágabban érdemes-e meghatározni? Látni fogjuk, hogy ebben az esetben nem-
csak terjedelmi problémákról van szó. Nem könnyű feladat azoknak a fejlesztési terü-
leteknek az átgondolása, amelyeket itt ugyan önállóan említenek, ám a valóságban –
és ezt látni fogjuk – sokszor hozzátapadnak a tantárgyi tartalmakhoz. Akkor, amikor 
többen a praktikus ismeretek tanítása mellett érvelnek, egyúttal az iskolai tartalmak 
„akadémikussága” ellen is szót emelnek. 

„Az életre szóló, praktikus ismeretek elsajátítása a gyerekeknél – ez nagyon fontos lenne, 
hogy ezeket is tanítsák az iskolákban. Az életet megtanítani, hogy azt hogyan lehet meg-
szervezni!” (szülő)

Ami a munkavállalás szempontjából fontos, inkább a jellemhez, az attitűdökhöz 
tartozó elemeket illeti, általában azokat említik, amelyeket ma a „jó munkaerő” je-
gyeiként említenek. Ezek kialakítása és fejlesztése az iskolai munka során megoldható 
feladat lehet, ám a megvalósítás – a jelen gyakorlatból kiindulva –újszerű, a szülői 
házzal és más partnerekkel együttműködőbb pedagógusi attitűdöt követel meg.

„Ilyenekre gondolok, mint pontosság, megbízhatóság, lojalitás, megbízhatóság. Ezeket, 
mint kulcskompetenciákat ide sorolnám.” (munkavállaló)

Többen vélekedtek úgy, hogy a mindennapi élethez szükséges „tudások” megerő-
sítése is ehhez a területhez tartozik. Ezek a tartalmi elemek sok esetben már tantár-
gyakhoz kötve megjelennek. Mások viszont amellett érveltek, hogy időhiány miatt 
ezeknek az ismereteknek a közvetítésére, a készségek fejlesztésére nem helyeződik 
megfelelő hangsúly, ezért például az osztályfőnöki óra lehetne mindezekre a megfele-
lő terep. (E kérdés személyi feltételeiről lásd alább!)

„Némely szülőnek, a tanulónak is, a szövegértése olyan szintű, hogy egyszerű adatlapokat 
sem tudnak kitölteni. Például neve, lakcíme, és sorolhatnám…” (pedagógus)

„A kompetenciára kicsit visszatérnék. Arra fókuszálunk, hogy hogyan szerezzünk meg egy 
állást? Egyáltalán milyen kompetenciákkal lehet ma állást szerezni? Melyek azok az el-
adható tudások, amelyek meghatározhatják a munkavállalással kapcsolatos ismereteket?” 
(pedagógus)

3. Álláskeresés, interjú, önéletrajz

A tartalmi elemek jól körülhatárolható körét azok az elemek képezik, amelyek a 
közvetlen munkavállalással, az álláskereséssel és a munkáltatóval történő kapcso-
latba lépéssel függnek össze. A fiatalabbak számára kiemelkedő jelentőségűnek tű-
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nik az önéletrajzzal kapcsolatos tudáselemek megléte, és azok, amelyek azzal állnak 
összefüggésben, hogy az állásinterjúkon hogyan szerepeljünk. Valójában ez is olyan 
komplex területe e kérdésnek, amelynek a tartalmi elemei részben megjelennek egyes 
tantárgyakban, vagy ha nem, akkor ezek azokba iskolai szinten is beletervezhetőek. 
(Lásd például: anyanyelv és kommunikáció, szerep- és drámajátékok stb.) 

„Az önéletrajzírás nagyon fontos lenne. Én már középiskolában tanítanám azt, hogyan 
kell különféle helyzetekben ügyeket intézni. Mit kell tenni például az APEH-nál. Amikor 
először megyünk ezekbe az intézményekbe, egyáltalán nem tudjuk, hogy mit kell tenni, 
hogyan kell viselkedni?!” (munkavállaló)

„Fontos lenne az olyan alapvető tudás, hogy hogyan működik maga a felvétel, meg hogy 
milyen jogai és kötelezettségei vannak a munkavállalónak. Nem tudom, hogy mennyi min-
dent lehetne egy ilyen programba beleszuszakolni?” (pedagógus)

„Mire figyeljen oda egy állásinterjún? Hogyan öltözködjön, miket hozzon magával az ön-
életrajzon kívül?” (munkavállaló)

4. Tantárgyakhoz köthető ismeretek

Az igényelt tartalmak egy része biztosan megjeleníthető tantárgyakhoz kapcsolva, 
azokba integrálva. Az egy további vizsgálatot igényelne, hogy az említettek közül me-
lyek azok, amelyek már most is rendelkezésre állnak?! Most csak annyit állapítunk 
meg, hogy intézményi szinten mindenképpen az lenne a leghatékonyabb megoldás, 
ha az ilyen és hasonló jellegű tartalmi elemek esetében az adott osztályban/évfolya-
mon tanító pedagógusok a jelenleginél sokkal szorosabb formában végeznék el a tan-
év/tantárgy/műveltségterület tervezését. (Erre már vannak kezdeményezések!)90

A fiatal munkavállalók számára a legfontosabbnak a nyelvtanulás kérdése tűnik. 
Amit elmondanak, ahhoz nem kell különösebb kommentár. 

 
„A nyelvoktatást kellene használható szintre fejleszteni, mert a mai az nem ad olyan tu-
dást, amellyel a munkahelyen érvényesülni lehetne, főleg egy multinacionális cég esetében. 
Több nyelv is kellene…” (munkavállaló)

Ami bizonyos szempontból meglepetést okozott, az a retorikának az említése. Biz-
tos, hogy a kommunikációs ismereteket számos iskolában tanítják, de jól látszik, hogy 
ezekben a programokban a „klasszikus” retorikai elemeknek egyelőre csekély szerep 
jut.

„A nyelvvel kapcsolatban – azt gondolom, hogy – nem elég korán kezdeni a retorikát is, 
persze nem így ebben a formában, de annak a tudatosítása, hogy ez a tantárgy mire jó a 
tanulónak?” (munkavállaló)

90  Lásd erről: Szakiskolai közismereti program: www.ofi.hu
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 „A retorika. A körülöttem lévő emberek esetében azt látom, hogy akik verbálisan jó képes-
ségekkel rendelkeznek, azok sikeresek. Akik az önreprezentációt jól tudják. Ezt az újkorban 
tanították. A diákok élőbeszédszerűen, kereken, szépen, színesen, megnyerően, a hallgató-
ságot bevonva tudjanak beszélni.” (munkavállaló)91

„A kommunikációs elemeket erősíteném, például azt, hogy telefonon hogyan kell kommu-
nikálni, de az is fontos lenne, hogy a marketinget erősítsék, amely során az ember el tudja 
magát adni. Ne illetődjön meg első alkalommal, amikor a komoly cégvezetővel farkassze-
met néz. Ezek akkor lehetnek hasznosak, ha készségszintre tudják emelni, fejleszteni, hogy 
három-négy év után is hasznosíthatók legyenek.” (munkavállaló)

A pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek számos helyen jelen vannak az iskolai prog-
ramokban. Alapjait a matematika tanulmányozása során a tanulók elsajátíthatják, de 
célszerű lenne egy-egy esetben növelni az erre irányuló speciális feladatok számát és 
erősíteni a szó- és fogalomhasználatot.92

„A pénzügyi ismeretek az izgalmas. Mi a bevétel, kiadás, a likviditás, a thm. Legyen az 
alapokkal tisztában.” (munkáltató)

„Az a fontos-e, hogy megtanítsuk a gyereket arra, hogy 2014-ban milyen jogi környezetben 
van, vagy arra, hogyan tájékozódjon ezekben a kérdésekben? Én ez utóbbira helyezném a 
hangsúlyt. Információhoz való hozzáférés, a tanácsadó helyek megismerése…” (pedagógus)

 „Életszerű példákból hogyan lehet összerakni a család havi költségvetését?” 93 (szülő)

Utoljára hagytuk azt az elemet, amelyet valamilyen összefüggésben szinte minden 
megszólaló érintett. A csapatmunkáról és az együttműködési készségről van szó. Szá-
mos helyen ma már ez fontos cél az iskolákban, tanórai szinten több olyan kooperatív 
technika létezik, amely ezt a készséget (és hajlandóságot) jól fejleszti.

„Ami még fontos, hogy ez csoportmunka volt, tehát az, hogy nem egyedül kellett irkálni, 
hanem együtt csináltuk. A csapatmunka volt a fontos. Erre kellett ott készülni és valós 
helyzetben. A szakmai gyakorlatok nagyon fontosak, cégekkel való közös munka és csapat-
munka.” (munkavállaló)

Abban a kérdésben, hogy az iskolákban kinek a feladata (lehet) a munkavállalói 
szerepre történő felkészítés, megoszlottak a vélemények. 

91  Lásd erről pl: A kerettantervben foglaltak szerint a 10. évfolyam számára elengedhetetlen a retorikai 
fogalmakkal való ismerkedés: „Alapvető retorikai ismeretek: Az érvelés technikája; érvek, ellenérvek 
felsorakoztatása, a cáfolat módszerei. A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi kifejezés-
beli eszközei a különféle szövegműfajokban. A beszéd előkészítésének, elrendezésének, s kidolgozá-
sának lépései.” http://szakdolgozatmelleklet.blogter.hu/462283/retorika__10_osztaly

92  Lásd erről: Gera Andrea (2008): A pénzügyi ismeretek oktatása az alap- és középszintű képzésben. 
Letöltés: http://bet.hu/data/cms111148/Gera_Andrea_dolgozata.pdf (2016. 05. 01.)

93  Lásd erről: Mayer József és Vígh Sára: (2015): Szakiskolai kísérleti közismereti tankönyv 1.8. A családi 
költségvetés (20-21. o.) OFI, Budapest.
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Az első különbséget az jelentette, hogy kell-e erre külön tantárgy vagy sem? Nyil-
vánvaló, ha külön tantárgyról van szó, akkor ahhoz pedagógust is kell delegálni. Va-
jon alkalmasak-e erre az iskolákban tanítók? Van, aki ezt így látja:

„Biztosan van, de ha nincs, akkor igénybe lehetne venni képzett szakembereket, mediátoro-
kat, pályaorientációs szakembereket. Ők megtartanák ezeket a foglalkozásokat.” (munka- 
vállaló)

„Ha van olyan elkötelezett pedagógus, akkor ezeket meg tudja szerettetni a tanulókkal.” 
(munkavállaló)

A kétségeket két tényező okozza:
•	 egyrészt a témát illetően a pedagógusok felkészületlensége (és leterheltsége),
•	 másrészt pedig az, hogy 

„Nekem először az jutott eszembe, hogy külső személy kellene, mert én nyolc évfolyamos 
gimnáziumba jártam, és a megszokott oktatóktól kapott tanácsokat másképp kezeltem vol-
na. Egy külső személy talán mást jelentett volna. Külső személlyel ez működőképes lehetne. 
Egy tanárra egy ilyen programban másképpen kell »feltekinteni«.” (munkavállaló)

Többeknek az volt a véleménye, hogy ezeket a feladatokat külső szakemberekre kell 
bízni:

„Egyrészt ott az osztályfőnök, aki ezekkel foglalkozik, meg aztán szoktak meghívni az osz-
tályfőnöki órákra különböző szakmák képviselőit. Ez azért jó, mert ezek az emberek hitele-
sen beszélnek a szakmájukról. Jönnek jogászok is, akik elmondják, hogy később, munkavál-
lalóként milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, illetve lesznek.” (pedagógus)

A hat beszélgetést követően néhány óvatos következtetést megfogalmazhatunk:
1.  A munkavállalói szerepre történő iskolai felkészítés kapcsán alternatívákban ér-

demes gondolkodni:
 a)  Lehetségesnek látjuk, hogy ezek a tartalmi ismeretek önálló tantárgyként 

kerüljenek be az iskolákba, mind alapfokon, mind pedig középfokon. 
Mindamellett azt gondoljuk, hogy ez nem lenne célszerű megoldás, mert 
erre egyrészt sem elegendő számú felkészített pedagógus nem áll rendelke-
zésre, másrészt szinte lehetetlenenk látszik az, hogy a jelenlegi kerettanter-
vekben helyet lehessen szorítani egy új tantárgy számára.

 b)  Célszerűbbnek látszik egy olyan program kidolgozása, amelyen a „döntési 
pontok” időszakában vehetnének részt a tanulók. A kérdés lehet ennek a 
programnak az időtartama, a jellege, valamint az is, hogy azt ki vezesse.

 c)  Fontosnak tartanánk, ha a hangsúlyok nem az ismeretek közvetítésére he-
lyeződnének, hanem a különféle kompetenciák (attitűdök stb.) fejlesztésé-
re, számos gyakorlattal, praktikus tudnivalókkal.
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 d)  Elképzelhető az a megoldás is, hogy számos tantárgyba beágyazva (esetleg 
közös projektként) jelennének meg a szóban forgó tartalmak. Ez a megoldás 
a pedagógusok rendkívül szoros szakmai együttműködését feltételezné.

 e)  Akármelyik megoldás érvényesül is, mindegyik esetben fel kell készíteni a 
pedagógusokat. Elgondolásaink szerint ez nem a hagyományos továbbkép-
zési formákban kellene, hogy történjen, hanem az egész intézmény fejlesz-
téséhez kötve, azzal összehangolva. 

2.  Érdemes megfontolni külső szakemberek bevonását is. A beszélgetésekből ki-
tűnt, hogy ez nem lenne újszerű az iskolák életében, mert korábban (és jelenleg 
is) számosan próbálkoztak ezzel a megoldással. Az esetek többségében az volt a 
gond, hogy a külső személyek nem illeszkedtek „szerves módon” egy-egy iskolai 
programba, a megoldásnak inkább „ad hoc” jellege volt. Külső személyek bevo-
nása esetén (legyen szó szülőről, vagy más, kevésbé érintett személyről) erősíteni 
kell az iskolában dolgozó pedagógusok együttműködési hajlandóságát. Az erre 
vonatkozó módszertan is beépíthető a továbbképzési programokba. 

3.  Ami a tényleges tartalmi elemeket illeti, jól látszik, hogy munkavállalóként szinte 
minden megszólaló számára világos volt, hogy mire lenne szükség az iskolák-
ban. Ebben nagy különbséget nem lehetett tapasztalni, sokkal inkább abban – 
mint erre már utaltunk – hogy ezeket a tartalmi elemeket a tantárgyak rendsze-
rében hol lehetne elhelyezni. Érdemes megfontolni ezzel kapcsolatban az egyik 
véleményt:

„Szerintem nem illik bele abba a kötött rendszerbe, ami az oktatási rendszert jellemzi. Ez 
egy lazább felfogást igényel. Nyilván az okozhatja a nagy nehézséget, hogy számos olyan 
szituációt kellene teremteni, melyre az iskolai körülmények nem, vagy csak nehezen alkal-
mazhatók…” (munkavállaló)

Azok az intézmények, amelyek a köznevelési rendszerben találhatóak, az ábrán 
látható módon helyezkednek el a fővárosban, illetve a megyékben. A csekély számú 
válaszokból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, inkább csak azt meg-
jegyezni, hogy vélhetően az intézmények egy részében a felvetett kérdés érdeklődésre 
tart(hat) számot, vagy legalábbis a kérdőívet kitöltő személy számára ez fontosnak 
bizonyult. Abból sem tudunk következetéseket levonni, hogy bizonyos megyékben 
található intézmények közül miért nem adott választ egy sem. Így inkább annyit jegy-
zünk meg korábbi tapasztalataink alapján, hogy az iskolák nagy száma miatt tűnhet 
úgy, hogy Budapesten nagyobb a válaszadási hajlandóság, de az is elképzelhető, hogy 
a fővárosban – nem függetlenül az iskolák számától! – „problémaérzékenyebbek” az 
intézmények vezetői. 
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28. ábra A mintába került intézmények területi megoszlása (db)

Forrás: A kutatás során használt kérdőívek

A válaszadó intézmények több, mint kétharmadában valamilyen formában meg-
jelenik a munkavállalói ismeretek oktatása. Ennek részleteit alább vizsgáljuk. Ebben 
az esetben az érdekességet az jelenti, hogy miért nem iktatják be helyi tantervükbe/
szakmai programjaikba ezt a tématerületet azok az iskolák, amelyek lényegében „di-
rekt módon” a munkaerő-piacra készítik fel tanulóikat?!

29. ábra Szerepel-e az intézményben valamilyen formában munkavállalói ismeretek oktatása?

Forrás: A kutatás során használt kérdőívek
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A válaszadás során érthető módon a legnagyobb aktivitást azok az intézmények 
fejtették ki, ahol szakképzés folyik, legyen szó érettségi utáni szakképzésről, vagy az 
új típusú 3 éves szakképzésről.94 Egyéb esetekben a válaszadást, mint erre már utal-
tunk, a helyi körülményeknek vagy az egyéni érdeklődésnek a „számlájára” írhatjuk.

30. ábra A válaszadó intézmények típusa

Forrás: A kutatás során használt kérdőívek

Azokban az intézményekben, ahol a munkavállalói ismeretek szerepet kapnak, a 
következőket lehet tapasztalni:
Úgy tűnik, hogy ez a tartalmi elem a szakmai elméleti tárgy(ak)ba van a legtöbb eset-
ben beépítve. Ez azt jelenti, hogy ezt a területet azok a pedagógusok oktatják, akiknek 
a munkaerőpiacról többnyire elméleti ismereteik vannak. Gyanítható, hogy a hang-
súly a témát illetően az ismereteken van, tehát nagyobb kockázat nélkül meg lehet 
állapítani azt, hogy inkább ismeretátadás zajlik a tanórákon, mint készség- és képes-
ségfejlesztés. Nagyobb problémát okoz annak a felismerése, hogy a közismereti tantár-
gyak és a szakmai elméleti/gyakorlati tantárgyak között, úgy tűnik, ezen a területen 
alig-alig van átjárhatóság, másképpen fogalmazva: az eltérő területeken dolgozó pe-
dagógusok ebben az esetben nem együttesen (egymásra építve, egymást kiegészítve) 
tervezik meg a tanévet, illetve az egyes programokat. 

94   Azokban az esetekben, ahol nem erről van szó, ott az intézményeket egyenként lenne érdemes vizs-
gálni. Nyilvánvaló, hogy számos szakképző intézmény a „túlélés érdekében” gimnáziumi tagozatot 
is indított, de ezek sajátos módon az intézmény egészét tekintve többnyire csak „kiegészítő” funkci-
ókat látnak el (pl. biztosítják a közismereti tanárok óraszámait stb.). A közelmúltban bekövetkezett 
változások nyomán a kérdést illetően mindenképpen új helyzet alakul ki.
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31. ábra  A munkavállalói ismeretek helye a tantárgyak rendszerében

Forrás: A kutatás során használt kérdőívek

A közismereti tárgyak gyakorlatilag kiszorulnak ennek a területnek az oktatásából. 
A problémát tehát az jelenti, hogy a tanulókat már azokban az években is fel lehetne 
készíteni erre a területre, amikor még(csak) szakmai előkészítésen, pályaorientációs 
programokon vesznek részt.

A közismereti tárgyak esetében, ha ez az elem megjelenik, többnyire az osztályfő-
nöki órán kap szerepet. Emellett 3 alkalommal említették a „társadalomismeretet”, 
mint olyan tárgyat, ahol ez a téma szóba kerül. 95

Bonyolultabb a helyzet a szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak esetében. Itt, le-
gyen szó iskolarendszeren belüli vagy azon kívül történő képzésről, a téma több terü-
leten is előkerül. Az esetek többségében ez a tartalmi elem integráltan jelenik meg a 
tantárgyakban. Nézzük a legjellemzőbbeket: 96

•	 „A régi OKJ szerinti kifutó képzésekben a pénzforgalom tantárgyon belül kerül ez a 
téma tanításra.”

•	 A legtöbb esetben a gazdasági és vállalkozási ismereteken belül kap helyet: „Gazda-
sági és jogi alapismeretek”, „Gazdasági környezet, üzleti gazdaságtan”, „Gazdálko-
dási ismeretek”, „Közgazdasági alapismeretek (üzlet gazdaságtan)”, „gazdálkodási 
ismeretek, marketing,” „vállalkozásgazdálkodási ismeretek, „vállalkozási ismeretek, 
jogi alapismeretek, titkári ismeretek, munkaerő-piaci ismeretek.”

•	 Néhány esetben előfordul, hogy „majdnem” önálló tárgyként oktatják: „Munka-
vállalói és vállalkozói ismeretek”.

95   A helyzet idővel változni fog véleményünk szerint. Lásd erről: Makay Mariann (szerk., 2013): Szak- 
iskolai kísérleti tankönyv 9. évfolyam: 1.17. Hol lesz a helyem a felnőtt társadalomban? 38-39.o. OFI, 
Budapest.

96   A feltett kérdés a következő volt: Ha a „munkavállalói ismeretek” téma nem önálló tantárgy, pl. mo- 
dul, akkor milyen tantárgy(ak) keretén/keretein belül kap helyet?
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Arra is van példa, hogy a tárgyra egyéb programok épülnek. „Gazdasági környeze-
tünk. Később üzleti gazdaságtan tantárgy moduljaként bővül. Csak szakközépiskolai 
osztályban.”

Több szakma esetében egy-egy „alaptárgy” tartalmi elemeit alkotja: „Vendéglátó 
gazdálkodási ismeretek, Kereskedelmi ismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság, 
Szállodai alapismeretek, Turizmus és vendéglátás, Szakmai számítások.” Azt, hogy 
miért éppen ezekben a programokban kapott szerepet, interjúkkal kellene tisztázni.

Ugyanakkor arra is van példa, hogy az új OKJ-s képzések esetében – de ez inkább a 
felnőttképzőkre jellemző – hangsúlyosabban jelenik meg ez a tartalom: „Foglalkozta-
tás II. tantárgy keretein belül szerepel az új OKJ szerint indított összes képzésünkben”.

És végül arra is van példa, hogy évenként változatják e tartalom helyét, aszerint, 
hogy „Ezek mindig az éppen aktuális központi programok függvényében változnak.  
A legutolsó verzióban a 2013/14. tanévtől több szakmai képzés esetén Foglalkoztatás 
tantárgy keretében.”97

Előfordult 1-1 esetben az is, hogy a téma a „Pályaorientáció” és a „11500-12 Munka-
helyi egészség és biztonság, 9. évfolyamon” programban kapott szerepet.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy e tartalom helyét és szerepét a szakképzés-
ben biztosan nem tudjuk kijelölni. Úgy tűnik, hogy az intézmények számára egy hár-
mas dilemmát kell(ene) megoldani:
•	 Mikor és milyen keretben kell(ene) ezt a tartalmat közvetíteni a tanulók számára?
•	 Össze kell-e kapcsolni (és ha igen, akkor hogyan) e téma esetében a közismereti és 

szakmai tárgyakat annak érdekében, hogy a tanulók alaposabb képzést kaphassa-
nak ezekből a kérdésekből?

•	 Vajon milyen módszerekkel lehetne a leghatékonyabban eljárni? Ismereteket kel-
lene közvetíteni, vagy egy interaktív, a tanulókat jelentősen aktivizáló, gyakorlat-
orientált programot kellene-e kidolgozni?

•	 Esetleg a kettőt „elegyíteni”?

Sokat mond azonban erről az, amikor azt vizsgáljuk, hogy ténylegesen mikor talál-
koznak a tanulók e témával? Érdemes megfigyelni, hogy nagyon sok esetben akkor – 
és ez nyilván az iskolarendszerű oktatásra jellemző – amikor a tanulók túl vannak az 
érettségin, és gyakorlatilag a szakmát tanulva készülnek a munkaerő-piaci belépésre:
•	 Munkaszervezés néven heti 3 óra 13. évfolyamon
•	 A tantárgy neve Foglalkoztatás II. heti 0,5 óra 2/14. évfolyam
•	 Érettségire épülő képzésben a 13., 14. évfolyamon 
•	 2/14. szakképző évfolyamon
•	 Jellemzően a szakképzés utolsó évfolyamán, szakmai tantárgy keretein belül.

97  Lásd például: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság, 9. évfolyamon, 11499-12 Foglalkozta-
tás II., 11, 13. évfolyamon, 11497-12 Foglalkoztatás I. 11, 13. évfolyamon, 10045-12 Gazdálkodás 
megnevezésű szakmai követelménymodul fontos részeit képezi.
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Arra is van tapasztalat, hogy a program korábbi évfolyamokon szerepel:
•	 1. és 2. évfolyamon (szakközépiskola)
•	 Foglalkoztatás II. 11. évfolyam, 12. évfolyam, Vállalkozási ismeretek 10. évfolyam, 

11. évfolyam
•	 „10. évfolyamon gazdasági környezetünk tantárgyban oktatunk munkavállalással 

kapcsolatos ismereteket a szakközépiskolában”
•	 Pályaorientáció 9. szakiskolai osztály
•	 „A végzős évfolyamokon az osztályfőnöki órákon rendszeresen foglalkozunk a pá-

lyaválasztás és a munkaerő-piaci felkészülés témaköreivel.”

Kulcskérdés e mellett az is, hogy az egyes intézményekben mennyi időt szánnak e 
téma tanítására?! Erről sporadikus ismereteink vannak, de jellemzően két megállapí-
tást tehetünk:
•	 A szakiskolák esetében eleve nem lehet magas óraszámról beszélni azokban az 

esetekben, ha ez az elem a közismereti képzésben kap szerepet. De hasonló lehet 
a helyzet a szakközépiskolák esetében is: „szakiskola 9–12. évfolyam, heti 0,5 óra, 
szakközépiskola 9. évfolyam, heti 0,5 óra”

•	 Az iskolarendszeren kívüli képzésben és a szakképzési évfolyamokon magasabb 
óraszámok is előfordulhatnak, pl. 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 9. évfolyamon, 18 óra
 11499-12 Foglalkoztatás II. 11. évfolyamon, 16 óra
 11497-12 Foglalkoztatás I., 11. évfolyamon, 64 óra.

Egy-egy válasz arra enged következtetni, hogy a témát a képzés során több esetben, 
más és más tantárgyi keretek között is érintik:
•	 „Pályaorientációs felkészítő évben kezdik tanulni, majd a tudásszélesítés céljából a 

tantárgy felsőbb évfolyamon visszatér.”

Azokban az esetekben, ahol e tématerület beépül a vizsgák anyagába, nyilván jelen-
tősebb szerepet kap a képzés során, és talán a presztízse is nagyobb mind az oktatók, 
mind pedig a tanulók esetében:
•	 „A vendéglátós és kereskedő képzések kimeneti követelményrendszerében írásbeli és 

szóbeli vizsgatantárgyként szerepel”.

Érdemes még arra is kitérni, hogy különösen a különféle problémákkal küzdő ta-
nulók esetében tartják ezt a témát fontosnak a válaszadók:
•	 „Központi, hangsúlyos kérdés, egyrészt mert a szakmacsoport tananyagtartalma-

ihoz szorosan kapcsolódik (piaci ismeretek), másrészt mert SNI-s, sérült tanulók 
érettségire történő felkészítése a feladat, ezt követően a frissen végzetteknek meg 
kell(ene) találniuk a helyüket a világban, hiszen sokkal kiszolgáltatottabbak, mint 
ép társaik.”
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•	 „Speciális szakiskolánkban 11–12. évfolyamon a többi szakmai elméleti tantárggyal 
egyenértékű.”

•	 „Munkára felkészítő felnőttképzési program nyújtása autista és értelmi fogyatékos 
felnőttek számára”.

Azt, hogy egy-egy intézményben milyen szerepe és helyzete van a „munkaválla-
lói ismeretek” tartalomnak, összefüggésbe hozhatjuk az intézményvezető e területtel 
kapcsolatos érdeklődésével és személyes meggyőződésével, hogy ti. ezt a területet va-
lóban fontosnak tartja a tanulók szempontjából (is). 

Az alábbi ábra jól mutatja azt, hogy az intézményvezetők elképzelése szerint me-
lyek azok a tartalmi elemek, amelyeket nélkülözhetetlennek tartanak a téma közvetí-
tése szempontjából. Érdekes módon három nagyobb csoport rajzolódik ki:
•	 Megjelennek azok a tartalmak, amelyek a legtöbb iskolában ma már a közismereti 

programban (is) helyet kapnak, így az önéletrajz-készítés, az álláskeresési techni-
kák, az LLL-paradigmának az ismerete, tanulással összefüggő kompetenciák, ön-
ismeret stb.

•	 A másik csoportban azok a tudáselemek kapnak helyet, amelyek jellemző módon 
a pályaválasztás, pályaorientáció területét érintik.

•	 És végül megjelennek azok az elemek, amelyek a korábbi évtizedekben – sok he-
lyütt talán ma is – a munkavállalásra vonatkozó ismeretek gerincét képezték, így 
az egészségügyi, munkavédelmi és balesetmegelőzési/elsősegélynyújtási ismeretek 
stb. 

Az említett tartalmi elemek szerepéről – és ez esetben fontosságáról – így nyilat-
koztak a válaszadók:
•	 „A munka világába bevezető út megismertetése” a ma világában kulcsfontosságú.
•	 Bármilyen ismeret ezen a területen fontos lehet, „…mert a tanulók előképzettsége 

gyakorlatilag nulla!”
•	 Valósabb képet alakítanak ki magukról e programok során, mert „Megismerik a 

valós munkaerőpiac működését, megtanulják a pályaválasztás lehetőségei között a 
saját kompetenciájuknak megfelelő munkakör kiválasztását.”

•	 „Álláshirdetésre jelentkezésnél, állásinterjún, elhelyezkedésnél fontos szerepe lehet. 
Olyan ismereteket szerezhet a tanuló, amelyeket munkavállalóként bármikor hasz-
nosíthat.”

•	 „Munkába állás során hasznosíthatja tudását, pl. milyen tárgyi, személyi feltétele-
ket kell biztosítani a munkáltató részéről /a számára/”.

•	 „A tanulónak a törvény és az idevonatkozó szabályok alapján meg kell tanulnia, 
hogyan értelmezzen és kezeljen egy esetleges munkavállalás esetében munkaszer-
ződést, munkaköri leírást, munkaidő-meghatározást a szerződés megkötése előtt. 
Legyen tárgyalóképes, tudja képviselni saját érdekét is.”



132

KORAI ISKOLAELHAGYÓK ÉS ÚJRAKEZDŐ TANULÓK

32. ábra Az alábbi tartalmak jelentősége a munkavállalói kompetenciák fejlesztése szem-
pontjából98

Forrás: A kutatás során használt kérdőívek

Igyekeztünk annak is utána járni, milyen módon lehetne hatékonyabbá és eredmé-
nyesebbé tenni az e területen zajló tanulást?! Ezért arra kértük a válaszadókat,99 mu-
tassák be, hogy ők és/vagy kollégáik milyen eszközöket alkalmaznak a tanítás során, 
és arra is térjenek ki, hogy mit alkalmaznának az egyelőre rendelkezésre nem álló 
taneszközökből, ha arra módjuk lenne?!
•	 Sokan örömmel vennék, ha az eszköztár gazdagodna. (A válaszok mögül azonban 

nem lehet kibontani azt, hogy arról van-e szó, hogy ténylegesen hiányzik az esz-
köz, vagy csak a válaszadó nem tud annak létezéséről!)

„Örömmel vennénk a munkánk során.”
„Bizonyára segítene a problémák megoldásában.”

98   A feltett kérdés a következő volt: Mit gondol arról, hogy az alábbi tartalmaknak milyen jelentősége 
van a munkavállalói ismeretek/kompetenciák közvetítése/fejlesztése szempontjából? Kérjük, hogy osz-
tályozzon 1-től 5-ig! 1=nem fontos; 5=nagyon fontos.

99  A feltett kérdés a következő volt: Az Ön munkáját, szakmai problémáinak megoldását segítené, nehe-
zítené, vagy nem érintené a munkavállalói ismeretekhez kapcsolódó eszközök gazdagodása? (fő)
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 „Természetesen segítené, hiszen ezáltal hatékonyabban lehetne a tanulókban tudato-
sítani ennek egyre nagyobb fontosságát napjainkban.” 
 „Segítene a munkámban, ha több eszközt használhatnék.”
 „Minden bizonnyal segítené, amennyiben széles körben ingyenesen hozzáférhetőek 
lennének.”

•	 Az általánosabb, keveset mondó válaszok mellett megjelentek a konkrét igények is:
 „Természetesen. Pl. interaktív eszközök, tesztkérdések, szituációs feladatleírások, 
akár egy feladatbank a témához kapcsolódóan. Ezeket nem mind saját magamnak 
kellene kitalálni.”
 „Mindenképpen szükség lenne olyan kidolgozott eszközkészletre, amit lehet a gya-
korlatban használni. Lényeges lenne, hogy gyakorlati, interaktív, ötletes megoldások 
szülessenek, amiket ez a korosztály felfog és később képes lesz alkalmazni. A száraz 
elméleti tananyag nem használható nagy hatásfokkal.”
 „Szituációs feladatbank, felkészítő tréninggel. Folyamatos továbbképzéssel.”
 „Mindenképpen segítené az eszközök, feladatlapok gazdagodása, hogy általuk még 
érthetőbbé, érdekesebbé lehetne tenni a tantárgyat.”

•	 Egy-egy válasz arra utal, hogy fontos lenne a tanulók megismertetése konkrét for-
mában a munkaerőpiac világával és ehhez módszert is ajánl:

 „Sokat számítana, ha lenne lehetőség több nagyvállalat, vállalkozás HR osztályán 
dolgozókkal való találkozásra. Ekkor mód lenne állásinterjú gyakorlására, esetta-
nulmányokra. Az is jó lenne, ha a hasonló végzettségű munkavállalók is elmond-
hatnák tapasztalataikat. A gyakorlatban a munkavállalás milyensége elég széles 
skálán mozog, mert a munkavállaló kényszerhelyzetét a másik fél kihasználja arra 
alapozva, hogy a szakiskolai hallgatók jogismerete, -értelmezése kevésbé gyakorla-
tias és pontos. Jó lenne, ha lehetne találkozni a munkaügyi ellenőrzéssel foglalkozó 
szakemberekkel is. Sok gyakorlati tudást át tudnának adni, ami hasznosítható. De a 
legfontosabb, hogy a megértésig sok időre van szükség.”
 „Egyértelműen segítené. (Pl. bemeneti szűrés, mely a szakmai alkalmasságot teszteli.)”

•	 Vannak olyan válaszok is, amelyekből kiderül, hogy sokkal differenciáltabb 
tananyagot és módszertárt kellene kialakítani, mert fontos lenne, hogyha  
„az enyhe és középfokban értelmi fogyatékos tanulókhoz igazodó tananyag/is) kiala-
kításra kerülne, és a vizsga folyamán is figyelembe vennék sérültségük fokát.” 

•	 És vannak olyan válaszok, amelyek a jelenlegi helyzetet illetően (is) szkeptikusan 
fogalmaznak:

„Segítené HA lennének..” (sic! K. M. M., M. J. és V. S.)
 „Közgazdasági tantárgyakat tanítok. Azt gondolom, színesítené a palettát, ám a már 
meglévő tananyag mellé nem lehet többet tenni. Ez is nehezen teljesíthető.”

•	 És vannak „politikusabb” válaszok is:
„Elegendő eszköz áll rendelkezésre. Munkahelyek kellenének!”
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Meglehetősen bizonytalan kép bontakozik ki azonban az egyes taneszközök tan-
órai szintű használatára vonatkozó kérdés kapcsán.100 
•	 Úgy tűnik, hogy a válaszadók többsége nem használ tankönyvet vagy ezzel egyen-

értékű (munkáltató füzet stb.) taneszközt. Ennek az egyik oka az lehet, hogy úgy 
tűnik, nincs olyan taneszköz, amely széles körben ismert és hozzáférhető lenne, de 
az is közrejátszhat, hogy az egyes tantárgyakban megjelenő tartalmakat tartalma-
zó tankönyveket azok a pedagógusok nem alkalmazzák, akiknek az adott tárgy 
nem tartozik a szakterületei közé (pl. a vállalkozástanban megjelenő tartalmat vél-
hetőleg az osztályfőnöki órákon – nyilván kompetencia vagy illetékesség hiánya 
miatt – nem az adott tankönyvből dolgozzák fel.)

•	 Vannak olyanok is, akik ha már használják a tankönyvet, akkor annak használatát 
szívesen kiegészítik munka- és feladatlapokkal, de ez kevéssé elterjedt megoldás-
nak tűnik. Vannak, akik igyekeznek a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazni. 
Egy angoltanár így nyilatkozott:

 „A munkavállalással kapcsolatban angol nyelvtanárként az interjúkészítés, interjún 
alkalmazott technikák, magatartásformák jöhetnek számításba szerepjáték formá-
jában, továbbá szakmai önéletrajz készítése…” 
 – tehát a jobban hozzáférhető (és divatosabb) tréningjellegű módszerek alkalma-
zására törekszik, nem feltétlenül a taneszközök hiánya miatt – fűzzük hozzá a ma-
gunk részéről.

Ennél egyszerűbb és talán könnyebben megszervezhető megoldásokról is olvashat-
tunk:

 „Gyakorlóhely, üzem, bolt látogatása – tanműhelyi tréningek, esetmegbeszélések” – 
javasolta mintegy „jó gyakorlatként” egy válaszadó. 

•	 Néhányan az internethez fordulnak segítségül, és számukra használható webfelü-
letekkel oldják meg a kérdést.

•	 „A saját készítésű projektek olyan gyakorlati életre felkészítő, a tanulók számára 
érdekes módon közvetítik a munkavállalói ismereteket, amellyel közelebb hozható 
és eredményes az oktatás.”

•	 Egy-egy esetben az is előfordul, hogy taneszközök hiányában az oktatók gyakorla-
tias programokat szerveznek:

 „Környék kis- és nagyvállalkozásainak vezetői által tartott, gyakorlatorientált, sal-
langokat és tudományos, de nem életszagú ismereteket mellőző gyakorlatias előadá-
sok sorozata…”

•	 És arra is van példa, hogy bár az illető nem tanítja ezt a tárgyat, „az órán személyes 
tapasztalatokat azért elmondok” /a tanulók számára/.

100   A feltett kérdés a következő volt: Milyen programokat, eszközöket, módszereket stb. használ a saját 
tanítási gyakorlatában a munkavállalói ismeretekkel kapcsolatban?
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Összességében úgy tűnik, hogy az e témát tanítók közül sokan kedvezőtlennek íté-
lik meg a szakmai támogatás kapcsán helyzetüket:

 Van olyan pedagógus, aki kevésbé képes követni a területen zajló „aktuális vál-
tozásokat”, mivel „korábban csak klubfoglalkozások, illetve a munkaügyi központ 
bizonyos szolgáltatásai kapcsán ismertem a munkavállalói ismeretekkel kapcsolatos 
képzéseket”.
 Problémát jelentenek bizonyos szempontból a helyi szintű papíralapú kiadványok 
is, mert azokkal sokat kell foglalkozni, hiszen „Az intézmény által létrehozott belső 
jegyzet megfelelő, de folyamatosan át kell dolgozni” azokat a folyamatos változá-
sok miatt.101 („Sok tananyagtartalom használható, elsősorban az elméleti tudások; 
a praktikumokat a napi aktualitásokhoz igazodva kell oktatni, ez állandó kutató-
munkát és naprakészséget igényel. A szakmai tanárok esetében ez a tény az egyik 
legnagyobb kihívást jelenti (amit szeptemberben megtanítunk, az a tavaszi vizsga-
időszakban már nem biztos, hogy igaz, és a vizsgaanyagokban is gondot jelenthet”).

Az elmondottak azt igazolják, hogy a téma közvetítésében kulcsszerepe van a tár-
gyat oktató pedagógusnak, szakembernek. Alapvetően azt gondoljuk, hogy a siker(es-
ség) egyik, ha nem a legfontosabb kritériumát a folyamatos önképzés/továbbképzés 
jelenti.102 Hogyan látják ezt válaszadóink? Nézzünk néhány „alaptípust”!

•	 A témát tanító, de kevéssé involvált pedagógus:
 „alapképzésen /tanulta/, de már régen volt és az ismereteket is aktualizálni kellene 
időnként” – fogalmazza meg számunkra. Mindez nem zavarja, ő az, aki „elevickél”, 
remélvén, hogy úgyis csekély a tanulói kontroll. 

•	 Akit a téma érdekel, és igyekszik helyzetbe hozni magát:
 „Közgazdászképzés keretein belül MUNKAERŐPIAC tantárgy tanulása, igen, gaz-
dasági, üzemgazdász végzettség.” 
 „Gazdasági tanári képesítésem során szereztem alapismereteket a munkavállalói 
ismeretek tanításához, amelyeket folyamatosan aktualizálok a tantárgyaim tanítá-
sához.”

  Jól látható, hogy ezekben az esetekben eleve megvolt az érdeklődés, és később ezt a 
továbbképzések során megerősítették, bővítették. 

101   Egy-egy magánvállalkozás kedvezőbb helyzetben lehet: „A sajátunkat használjuk, közel 20 éves vál-
lalkozói/gazdasági társaságot működtető múlttal (felsőfokú végzettséggel, kreativitással).”

102   Erre irányuló kérdésünk a következő volt: Gyűjtött-e valahol (pl. alapképzésben, továbbképzésben, 
önképzésben) és milyen tartalommal olyan tudásokat, amelyek támogatják Önt a munkavállalói isme-
retek tanításában?
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•	 Akik a továbbképzésekre építettek: 
 „Továbbképzések, illetve önképzések szükségesek. Leginkább önképzés során fejlesz-
tettem tudásomat.”
 „Továbbképzés keretében: pályaorientációs ismeretek, munkavállalói jogi ismere-
tek…”.
 „Mesterképzésben és továbbképzésben is részt vettem az elmúlt években, így az élet-
hosszig tartó tanulás gyakorlati tapasztalatait meg tudom osztani a tanulókkal.”
 „Kompetenciafejlesztő továbbképzésen…”
 „Minden képzés segítségemre volt ebben, amelyeken részt vettem. Főiskola, mester-
képzés, szakvizsga…”.
 „Vezetési ismeretek, műszaki ismeretek, vállalkozási ismeretek, stb.”
 „Felnőttképzésben: pénzügyi-számviteli ügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző 
képzést elvégeztem..”
 „TÁMOP-2.2.2. projekt keretében, szakmai továbbképzésen, tréningeken vettem 
részt.”

 Ennél a típusnál azokról a pedagógusokról van szó, akiknek az állandó képzés/
önképzés a szakma elengedhetetlen részét képezi. Valójában ők azok – az a szűk 
réteg – akik felismerték, hogy az LLL-paradigmáról nemcsak beszélni kell, hanem 
azt személyükben képviselni is. A pedagógus-társadalom leginnovatívabb rétegét 
közöttük (is) kell keresni!

•	 Személyes gyakorlati tapasztalatok
  „Az életem, tanulmányaim és munkavállalásaim…”.
 „Munkavállalói, munkáltatói és vállalkozói szerepkörben is voltam, vagyok. Az ezek 
során nyert tapasztalatok az informális tanulás, „önképzés” során szerzett tudás tá-
mogat legjobban. Az oktatás mellett több évet töltöttem a gazdasági vállalati terü-
leten…”
 „Közel 20 éves múlt (1996), egyéni vállalkozás, 2 gazdasági társaság és egy nonprofit 
működtetése.” 
„Munkaviszonyban dolgozók, alvállalkozók foglalkoztatása.”

 Kétféle típus ismerhető fel. Az első bízik önmagában, abban, amit megtapasztalt 
mint munkavállaló. Úgy véli, a megszerzett tudás közvetlenül átadható a tanítvá-
nyoknak. Ennek a stratégiának megvannak a veszélyei. Számos szubjektív eleme 
mellett a csekély számú (pedagógusokról van szó!) piaci alapon szerzett tapasztalat!
 A második esetben azok jelennek meg, akik úgy tanítanak, hogy közben (vagy 
előtte) munkavállalóként/munkáltatóként szereztek piaci tapasztalatokat. Ők azok, 
akik a legtöbbet tehetik hozzá az iskolai módszertanhoz, gyakorlat kialakításához.
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•	 Akik a tanítványoktól tanulnak…
 „Feedback, a korábbi – azóta a munkaerőpiacon eladó/vevő – tanítványoktól. Saját 
tapasztalat és a visszajövő diákok elmondásából sok információt gyűjtöttem be.”

 Ez a típus évről évre gyűjti a tapasztalatokat. Ennek a stratégiának az a veszélye, 
hogy hiányzik a „kontroll-tapasztalat”.

•	 Aki a piacból él… és szkeptikus az iskolák (többnyire) zárt világával szemben
 „Véleményem szerint aktívan tanító pedagógus sem lehet jó képző ebben a kérdésben. 
A munkaerőpiaci ismeretek, az ezzel összefüggő tudás olyan gyorsan változik, hogy 
ha valaki nincs nap mint nap képben ezzel, semmi esetre sem fog tudni releváns vá-
laszokat adni, adekvát tudást közvetíteni. Erre egy tréner szakember messze sokkal 
alkalmasabb…”

 Ő az, aki úgy látja, hogy erre a területre „profi” szakemberek kellenek, azok, akik 
nap mint nap megmérettetnek a piaci folyamatok mérlegén. 

1.  A kétféle kérdőívre103 érkező válaszok számos hasonló elemet tartalmaznak.  
A legjellemzőbbek:

•	 az iskolák és intézmények túlnyomó többségében a munkavállalói kompetenciák-
kal kapcsolatos tartalmi elemek biztosítását fontosnak tartják. Az már egy külön 
kérdés, hogy ezt milyen keretekben (önálló tantárgy, modul, integráltan megjelenő 
tartalom stb.) képzelik el a válaszadók.

•	 A program tartalmi elemeit illetően jól látható, hogy ezen a területen sincs kiala-
kult elképzelés vagy konszenzus.

2.  Nagyon jól látszik az is, hogy e tárgy oktatását illetően arról sincs határozott elkép-
zelés, hogy a pedagógusoknak milyen módszereket kell(ene) alkalmazni?! Általá-
ban azt gondolják – a többi tantárgyhoz hasonlóan –, hogy érdemes elmozdulni a 
hagyományos „frontális” oktatástól és több, interaktív módszert, megoldást alkal-
mazni.

3.  Ott, ahol e programot tanítják, a legnagyobb problémát a pedagógusok számára 
a „naprakészség” biztosítása jelenti. Nem véletlen, hogy többen a témára irányuló 
továbbképzéseket tartják a legfontosabbnak. 

4. Amit még érdemes átgondolni:
•	 A fókuszcsoportos beszélgetések egyik fontos eredményét az jelentette, hogy a vá-

laszadók többsége arról beszélt, 
 a)  iskolai tanulmányai során nem, vagy csak esetlegesen részesült olyan is-

meretekben (képzésben), amely arra irányult (volna), hogy őket valamilyen 

103  Köznevelési rendszer, iskolarendszeren kívüli felnőttképzők



138

KORAI ISKOLAELHAGYÓK ÉS ÚJRAKEZDŐ TANULÓK

módon felkészítse a munkavállalói létre. Ez a probléma azért fontos, mert a 
csoportokat eltérő életkorú személyek alkották.

 b)  Ott, ahol arról számoltak be, hogy volt ilyen program, az jellemző módon 
már a felsőoktatásban történt, egy-egy szakirányhoz kapcsolva, vagy egy-
egy szakirányú tantárgyba beágyazva. 

•	 Az elmúlt évtizedek hazai tapasztalatai azt mutatták – és erre a háttértanulmány-
ban kitértünk – hogy a munkáltatók számára az volt a fontos, hogy a munkaválla-
lók munkatevékenységük közben ne okozzanak balesetet, és ne okozzanak jelentős 
anyagi károkat a munkahelyeken. 

 a)  Ezért elsősorban a balesetvédelmi és az elsősegélynyújtási ismeretek vol-
tak azok, amelyeket mind az iskolai, mind pedig a munkahelyi képzéseken 
preferáltak. Most – az interjúk kapcsán – azt gondoljuk, hogy ezeknek a 
közvetítése – bár csekélyebb mértékben – de továbbra is fontos részét kell, 
hogy képezze a programoknak. 

 b)  Nem jelent könnyű feladatot az sem, hogy a jövendő munkavállalókat fel-
készítsük az egyes munkatevékenységek „árnyoldalaira”, így például a je-
lentős adminisztrációs feladatok elvégzésére, vagy éppen a monoton, nagy 
állóképességet kívánó munkakörök betöltésre (pl. biztonsági őrök a ban-
kokban). 

A javaslataink a következők:
1.  Abban lényegében teljes egyetértés mutatkozott a megkeresettek között, hogy 

ezekre az ismeretekre, kompetenciákra szükség van. Eltérő vélemények abban 
mutatkoztak meg, hogy ezt melyik iskolafokozaton célszerű közvetíteni a tanulók 
számára. Úgy tűnik, hogy az általános iskolában a meglévő tartalmakból azokra 
kellene a hangsúlyokat helyezni, amelyek később a felnőtt- és munkavállalói lét 
szempontjából fontosak lehetnek (pl. az egyes tantárgyakban megjelenő erkölcsi 
tartalmak, alapvető, a munkavállaláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák /írás-
olvasás-számolás/ erősítése, életkorhoz illesztett pénzügyi/gazdaság(földrajz)i 
ismeretek stb.). 

     Ezek összehangolásához módszertani/tartalmi útmutatót kellene a pedagógu-
sok számára készíteni, amely elsősorban a közös tervezést erősíthetné. (Hasonló 
kiadványt egyébként a középfokú intézmények számára is hasznosnak gondol-
nánk!)

     A középfokú intézményekben a megkérdezettek kulcsfontosságúnak tartják, 
hogy e téma valamilyen formában szerepet kapjon. A magunk részéről (és a ku-
tatás tapasztalataiból) úgy látjuk, hogy mivel az egyes iskolatípusok között sok 
tekintetben (közismereti/szakmai órák száma és egymáshoz viszonyított aránya, 
az iskola céljai, a pedagógusok szakmai felkészültsége stb.) jelentős különbség 
mutatkozik, ezért az ezt figyelembe vevő módszertani/tartalmi kialakításra lesz 
szükség, amely e tartalom alkalmazásakor rugalmasságot és nagyobb mozgáste-
ret biztosít az adott intézmény számára.
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     Alapvetően fejleszteni kellene egy olyan taneszköz-együttest, amely a tankönyv/
munkafüzet/módszertani útmutató együttesére épülne. Ennek tartalmi elemeit 
úgy kellene kialakítani, hogy akár egy tanévnyi időtartamra (30-36 óra között) is 
tartalmazzon elsajátítandó tananyagot.

     Ezzel párhuzamosan célszerű lenne a tartalmat modulárisan is feldolgozni, amely 
lehetőséget kínálna arra, hogy ahol nem áll rendelkezésre elegendő idő, ott ezek-
ből – az idő és az igény függvényében – választhassanak.

     Célszerű lenne (kidolgozott) projekttémákból is választékot kínálni, amelyeknek 
a megvalósítására a tanórán kívüli időkeretekben is sor kerülhetne.

2.  A program bevezetése előtt (akkreditált) továbbképzési programot kell kidol-
gozni. Eltérően a hagyományos jellegű (egy-egy pedagógus bevonására építő) 
programoktól, úgy látjuk, hogy a tantestület egészét megcélzó megoldásokra van 
szükség, ahol nem egy-egy személy, hanem az intézmény nevelőtestületének az 
akkreditációja kerülne a középpontba. 

     E mellett folyamatos szakmai támogatás kidolgozásáról és fenntartásáról célsze-
rű gondoskodni, amelynek a lényegét a forma és a jelleg változatossága (webla-
pok, módszertani hírlevelek, szakmai rendezvények stb.) jelenthetné.

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy különösen a hátrányos helyze-
tű, a korai iskolaelhagyástól veszélyeztetett tanulók esetében mindenképpen indokolt 
lenne a munkavállalói ismeretek közvetítése és az ezzel kapcsolatba hozható kompe-
tenciák fejlesztése. Ehhez át kellene gondolni mind az általános, mind pedig a közép-
iskolákban az e célra igénybe vehető tantárgyi programokat. A legfontosabbnak azt 
tartanánk – konkrét tapasztalatok és a beválás-vizsgálat eredményei alapján104 – hogy 
az osztályfőnöki órákba ágyazzák bele azokat a tartalmakat, amelyek az általános és 
középiskolákban már lehetőséget biztosítanak a tanulók számára arra, hogy megismer-
kedhessenek a szóban forgó tartalmakkal. Ismerve azonban ennek a megoldásnak a ne-
hézségeit (pl. azt, hogy milyen célokra használják fel a pedagógusok az óra időtartamát 
/érettségi felkészítés, saját tantárgy tanítása stb.), jobb megoldásnak tartanánk az osz-
tályok számára egy olyan típusú program bevezetését, amelynek a keretében ez (és más 
hasonlóan fontos) kérdés tárgyalható lenne. Lásd erről: Osztályközösségépítő-Program 
a szakiskolák számára.

104   Lásd erről Kerber Zoltán kutatásait: Kerber (2015): A 9. évfolyamos szakiskolai közismereti kísérleti 
tankönyv kipróbálásának tanulságairól. OFI, Budapest
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5.1. BEVEZETÉS

A dolgozók iskolájáról szóló rendelet 1945-ben a Köznevelés című lapban látott nap-
világot.105 Ez a jogi természetű dokumentum volt az, ami hosszú időre meghatározta 
azt a feltételrendszert, amelynek a keretei között a felnőttek iskolái működhettek. A 
dolgozók iskoláit a „rendes korúak” intézményeitől elsősorban az különböztette meg, 
hogy különleges tanítási renddel, rövidebb szorgalmi idővel működhettek. Ezeknek 
a feltételeknek a pontosítása a későbbi években (1945–1948 között) történt meg. A 
korabeli rendelet intézkedett a tanulói létszámok terén is. Eszerint az anyaiskolákban 
akkor lehetett ilyen képzést indítani, ha minimum 15 fő jelentkezett a képzésre. Na-
gyon fontos, hogy a tervek szerint az egyes osztályok létszáma nem haladhatná meg a 
30 főt. Abban az esetben, ha ennél több hallgató jelentkezett, akkor már párhuzamos 
osztályokat kellett indítani. 

Szokatlan lehetett a pedagógusok számára abban az időben az is, hogy az oktatás az 
első pillanattól kezdve koedukált volt. 

A tervezők számára a legnehezebb elemet az oktatás időhatárainak a kijelölése je-
lentette. Az nyilvánvaló volt ugyanis, hogy a felnőttek esetében nem képzelhető el az, 
hogy 8 tanévet töltsenek el a középiskolákban az érettségi megszerzéséért.106 A kérdés 
csak az volt, hogy hol lehet az ésszerűség határain belül a csökkentett képzési idő ha-
tárait meghúzni. A rendelet szerint végül a hallgatók évenként két osztály végezhettek 
el. Egy tanév így 6 hónapig tartott. Nagyon fontos volt ugyanakkor annak a kijelölése, 
hogy egy-egy tanév kezdetét és végét az év melyik szakaszán helyezik el. Ebben a ren-
deletben az elképzelések szerint a nyári tanév március 1-től aug. 31-ig, a téli szept. 1-től 
február végégig tartott. Már ekkor látszott, hogy ez problémát jelent majd, különösen 
azoknak az esetében, akik az agráriumban dolgoztak.107 

A felnőttek oktatására olyan személyeket is lehetett alkalmazni, akik arra (t.i. az 
iskolarendszerű tanításra) képesítéssel nem rendelkeztek. Ebben az esetben az iskola 
igazgatójának az ajánlására a tankerületi főigazgató felkérhette az érintett személyt 
a tanórák megtartására. Ezzel részben a tanárhiányon akartak segíteni, mert – túl a 
háborúval kapcsolatos veszteségeken (halálozás, hadifogság, kitelepítés stb.) – további 
gondot jelentett az, hogy ekkor még nem taníthattak a nem igazolt tanárok. 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás alapelvei és keretei az első években kialakítot-
takhoz képest jelentős mértékben nem változtak meg. A jelenleg hatályos Közneve-

105   Köznevelés 1946. 4–5. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 19.100/1945. V.K.M számú rendelete az 
önhibájukon kívül iskolai képzésben nem részesült felnőtt dolgozók középfokú iskolai és középisko-
lai tanulmányairól szóló 11. 130/1945. M.E. számú rendelet végrehajtása tárgyában.

106   Ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban kezdődött csak meg az oktatási rendszer demokratikus 
célú átalakítása.

107   Ezek a nehézségek visszaköszönnek napjainkban, a közfoglalkoztatási programokhoz csatolt képzé-
sek esetében is. 
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lési Törvény108 alapelve az, hogy ebben a képzési formában elsősorban azok vehetnek 
részt, akiknek a „munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságai” nem teszik le-
hetővé azt, hogy a teljes időtartamú (full time) nappali munkarendű oktatásban sze-
rezzék meg a szükséges végzettséget vagy képesítést. A törvény kulcselemét az életkori 
határok kijelölése jelenti.109

Ami az oktatás kereteit illeti, a törvény arról is rendelkezik, hogy az oktatást milyen 
intézménytípusokban lehet megszervezni. Alapvetően ebben sincs újdonság ahhoz 
képest, amit 1945-ben eldöntöttek. Így tehát mind a mai napig azok a felnőttkorúak, 
akik alacsonyabb iskolai végzettségüket szeretnék kiegészíteni, azok ezt a köznevelés 
intézményrendszerén belül tehetik meg.110

A felnőtt korú tanulók többsége esti és levelező tagozatos munkarendben végzi ta-
nulmányait.111 Jelenleg az egyéb tanulási formákat („speciális munkarendeket”) mű-
ködtető intézmények száma csekély.112 1990 után az iskolarendszerű felnőttoktatás 
számára nem készült külön tan- és óraterv. Többnyire a ’80-as években (még az OPI-
ban) készített Tanterv és útmutatók szolgáltak az intézményi szintű tervezés alapjául. 
A rendszerváltást követő NAT-korszakban a szóban forgó dokumentum(ok) egyetlen 
alkalommal sem tértek ki arra, hogy a tartalmi elemek vonatkoznak-e, és ha igen, ak-
kor hogyan, milyen mértékben a közoktatásban tanuló felnőttekre. Az ezredforduló 
idején az akkori Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási Központjában készül-
tek el az első önálló kerettantervek a felnőttek számára, amelyek a NAT-ban foglalt 
műveltségtartalomra épültek. A tanterv szerkezete leképezte a „rendes korúak” szá-
mára létrehozott iskolaszerkezetet, azzal a különbséggel, hogy a felnőttek számára 
nem szerveződtek 6, illetve 8 évfolyamos középiskolák.

108   2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (33. A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezé-
sek)

109 (2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
 a)  nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhatodik,
 b)   középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik
 életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
 (3)  A tanuló középfokú iskolában attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás 

keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
110  Így van ez abban az esetben is, ha a tanulók vizsgára történő felkészítését nem köznevelési intézmény 

végzi el. A vizsgát azokban az intézményekben lehet megszervezni, amelyek jogosultak általános 
vagy középiskolai bizonyítványok kiadására.

111  A gyakorlatban az egyes munkarendeket a mögöttük álló finanszírozási gyakorlat (esti=50%, levele-
ző=10%) teszi „lefordíthatóvá” az intézményi szintű tervezés számára. A valóságban ez általában heti 
1-2 (esetleg három) tanítási napot jelent. 

112  A felnőttoktatás sikerességének egyik – ha nem a legfontosabb – kulcselemét a törvény szövege is 
tartalmazza. („a) az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet”). Ez a mondat azért 
fontos, mert az iskolát látogató tanuló tudomásul veszi, hogy a kevesebb számú jelenlétre épülő tan-
óra és konzultáció önmagában nem garantálja az iskola elvégzését. Ahhoz – mintegy az iskolai tanítást 
és tanulástámogatást kiegészítendőként – otthon (vagy más, tanulást biztosító környezetben) nélkülöz-
hetetlen az önálló munkavégzés.
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A kerettanterv célrendszere a következő iskolatípusokra tartalmazott tantárgyi 
szerkezetet, és az ezekhez kapcsolódó óraterveket, valamint az egyes tantárgyak tar-
talmi elemeit:

12. táblázat  A kerettanterv célrendszere

Iskolatípus Évfolyamok Célkitűzés

Általános iskola – „alsó tagozat” 1–4. Alfabetizációs program, amely a tanulás mini-
mális feltételrendszerét teremti meg

Általános iskola – „felső tagozat” 5–8. Az alapfokú iskolai végzettség megszerzése, 
lehetőség a középfokú továbbtanulásra, legyen 
szó szakmatanulásról vagy éppen az érettségi 
megszerzéséről.

Középiskola (gimnázium és szak-
középiskola)

9–12. Az érettségi és az érettségire épülő szakma 
megszerzése, felsőfokú továbbtanulás.

Szakiskola 9–11. Szakmatanulás és lehetséges továbblépés a 
szakiskolások középiskolájába, vagy a felnőtt-
oktatás/felnőttképzés egyéb intézményeibe.

A kerettantervek tartalma a közoktatás rendszerének ebben a szektorában több 
nem magától értetődő elemet tartalmazott.113 A legjelentősebb modernizációs elemek 
a következők voltak:

a)  idegen nyelvek bevezetése (ez a program korábban kötelező érvénnyel nem sze-
repelt a felnőttoktatás tantárgyi rendszerében)

b)  informatika (ez sem volt korában kötelezően oktatott tantárgy)
c)  a hagyományos tantárgyak között elhelyezett új tartalmak (pl. a kommunikációs 

ismeretek: magyar nyelv és irodalom)
d)  néhány esetben – szakítva a hagyományokkal – személyiséget gazdagító és az 

egyének versenyképességét növelő szándékkal több tantárgyat nagyobb időtar-
tamban illesztettek a programba: pl. négy éven keresztül művészeti ismereteket, 
emelt időtartamban társadalmi ismereteket és filozófiát.

A kerettanterv kibocsátását követően a következő fontos lépés az érettségi köve-
telményekkel függött össze. Évtizedekre visszanyúló előzményei voltak annak, hogy 
2000 előtt (és még 2004-ig is) eltérő követelményeket állítottak a „rendes korúak” 
és a felnőttek iskoláiban, egyrészt az egyes tantárgyak tartalmi elmeit illetően, más-
részt – ebből adódóan – az érettségi vizsga követelményei esetében is. A következő 
fontos dátum, ami az érettségit illeti, 2005 volt, mert ebben az évben született döntés 
arról, hogy Magyarországon az érettségi vizsgákon közös követelmények lesznek. Így 
(és ezért) elvesztette a jelentőségét az, hogy a tanuló az érettségit megelőzően milyen 

113  Ne felejtsük el, hogy itt az ezredforduló éveiről van szó!
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munkarendben végezte a tanulmányait. A felnőttek érettségi eredményei a következő 
években nem mutattak a korábbiakhoz képest lényegesen gyengébb eredményeket.

A felnőttoktatásban a pedagógusok számára a legnagyobb problémát – az alacsony 
óraszámok miatt – a követelmények teljesítése jelentette. Ennek rendkívül egyszerű 
oka volt, mégpedig az, hogy az eltérő munkarendű oktatási formák mögött nem jelen-
tek meg az adekvát módszertanok: 

a) sem a munkarendek megfelelő minőségű és hatékonyságú üzemeltetéséhez, 
b) sem pedig a felnőttek tanításához (andragógiai kompetenciák teljes hiánya!).

Másképpen: a pedagógusok a felnőttek esetében éppen úgy akartak eljárni, mint 
a rendes korúak esetében tették. A fő problémát tehát nem a tartalmi elemek jelen-
tették,114 hanem az, hogy a pedagógusok számára nem állt rendelkezésre a tartalmi 
elemek közvetítéséhez megfelelő módszertan. A kerettantervek megjelentetését köve-
tően szintén az OKI szakmai műhelyében elkészültek a tantárgyak tanításához szük-
séges módszertanok.115

5.2. A SZŰK KERESZTMETSZET: A TANULÁSRA FORDÍTHATÓ 
IDŐ

A kerettanterv bevezetése óta eltelt időszak is igazolta, hogy a felnőtt tanulók számára 
a szűk keresztmetszetet a tanulással kapcsolatban az idő jelentette. Többségük nem 
akart/nem tudott 3-4 tanévet az adott iskolafokozatban eltölteni. A „társadalmi nyo-
más” és a törvényi szabályozás együttese hatására az iskolák többsége a gyakorlatban 
2–2,5 éves középiskolai képzéseket valósított meg, amelynek az egyik legfontosabb 
következménye az volt, hogy továbbra is magas arányban fordultak elő tanulási ku-
darcok (az iskola elhagyása, évismétlés), de a tanulói teljesítmények színvonalával is 
akadtak problémák.

A felnőttkorú tanulókkal kapcsolatos kutatások az ezredfordulót követően egy-
aránt azt jelezték, hogy Magyarországon a felnőttek jelentős hányadának a tanulással 
kapcsolatban komoly problémái vannak. A problémák mélyén vélhetőleg magával a 

114  Természetesen a tartalmi elemek is megjelentek problémaként, de ez a másik okhoz képest más 
„súlycsoportot” képviselt. Nyilván szerencsésebb lett volna, ha a tananyagban sokkal nagyobb szám-
ban kapnak helyet azok a tartalmak, amelyek közelebb állnak a felnőttek érdeklődéséhez és igényei-
hez. Egy-egy kísérlettől eltekintve a tartalmi megújításokra nem került sor ezekben az években. Lásd 
erről: Forgách Anna és Mayer József (1998): Irodalom a felnőttek számára I.+ Szöveggyűjtemény. Pan-
non Klett-Raabe, Budapest.

115 Lásd erről: Mayer József (szerk., 2002–2003): Módszertani stratégiák I–V. OKI, Budapest. 
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tanulással kapcsolatos egyéni nehézségek, kudarcok, esetleg rossz élmények húzódtak 
meg, de a felnőttek nem ezt kommunikálták.116

Az alábbi kutatás adatfelvételére közvetlenül az ezredforduló után került sor. Noha 
a megnyilatkozásokat óvatosan kell kezelni, az ábráról az mindenképpen leolvasható, 
hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők esetében a tanulás előtt több 
tényezős „akadálystruktúra” áll, amely természetesen tartalmazhat valós elemeket is, 
de az is elképzelhető, hogy csak „akadályérzetekről” van szó. Akárhogyan is, de a vég-
eredményt hasonlóképpen összegezhetjük: vélt vagy valóságos okok miatt a felnőtt 
lakosság egy jelentős hányada távol tartotta magát a tanulás világától.

33. ábra  Tanulást akadályozó tényezők száma az egyes társadalmi csoportok esetében117

Forrás: Györgyi Zoltán (2002): Tanulás felnőttkorban. Oktatáskutató Intézet, Budapest. 21. o.

Tíz évvel később egy – némiképpen más kérdésekkel végzett – kutatás sok tekin-
tetben hasonló eredményeket hozott. A felnőttkori tanulás előtt még ekkor is jelentős 
akadályok tornyosultak, de jellegük megváltozott. A legszembetűnőbb az volt, hogy 
sokan első helyen az anyagi okokat említették, mint gátló tényezőt. Az ábra másik 

116  Ahhoz, hogy a felnőttek a valódi problémákkal szembenézhessenek, arra lett volna már akkor is 
szükség, hogy valamilyen módon szembesítsék őket „tanulástörténetükkel”. Ennek a módszernek a 
szélesebb körű alkalmazására csak jóval később és erősen korlátozott keretek között került csak sor. 
Lásd erről pl: Vígh Sára (2008): Középiskolás leszek. OFI, Budapest.

117  A legfontosabb tanulást akadályozó tényezők (az említések számában) a következők voltak: a. élet-
kor, b. a tanulással kapcsolatos költségek, c. munkavégzés, d. a család mint akadályozó tényező, e. 
egészségi állapot.
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eleme, amely a munkaadói támogatásról szól, azért érdekes, mert a támogatás hiánya 
a megkérdezettek közül csak keveseket tartott távol a tanulástól.118

Ugyanakkor új elemként jelenik meg az oktatás/képzés elérhetőségeivel kapcsola-
tos nehézségek érvrendszere. Nyilvánvaló azonban, hogy különösen az alacsonyabb 
képzettségűek esetében az e-learning-típusú képzések, ahol az önálló tanulás mellett 
az eszközhasználattal kapcsolatos kompetenciáknak is nagy jelentősége van, nem jö-
hetnek szóba.

34. ábra  Az egyéni képzés meghiúsulásának okai Magyarországon, 2011 (%) 

Forrás: Felnőttoktatás, felnőttképzés. KSH, 2014. március

Egy másik típusú megközelítés is azt mutatja, hogy a felnőttek egy része – még ab-
ban az esetben is, ha már újra elkezdte tanulmányait – viszonylag könnyen talál olyan 
valós vagy vélt okot, amelyre támaszkodva befejezheti – vagy legalábbis felfüggeszt-
heti – tanulmányait. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a munkaerő-piaci képzések ese-

118 Ennek a kérdésnek van persze egy másik oldala is: Magyarországon a vállalkozások túlnyomó több- 
sége mikrovállalkozás, többségük csekély tőkeerővel, ami nem teszi lehetővé a foglalkoztatottak 
képzését/továbbképzését. Lásd erről: Bükki Eszter,  Domján Krisztina, Mártonfi Görgy és Vinczéné 
Fekete Lídia (2014): A szakképzés Magyarországon. REFERNET, TKKI.
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tében is eléri a negyven százalékot azoknak az aránya, akik idő előtt, saját döntésük 
következtében hagyják el a képzési folyamatot.119

Egy másik kérdés és probléma azoknak a helyzete, akik az elvégzett képzések végén 
sikertelen vizsgát tesznek. Az okok és a következmények feltárása egy újabb tanul-
mány feladata lehetne.

35. ábra  A munkaerő-piaci képzésből való lemorzsolódás fontosabb okai (%)

Forrás: A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban. ÁSZ, 2009. 61. o.

Az elmondottakat és a „történelemi tapasztalatokat” figyelembe véve készültek el 
a felnőtt kerettanterv tartalmi elemei 2000–2001 során. A felnőttoktatás számára ké-
szült kerettantervek felülvizsgálatára 2010–12-ben került sor. A következő évben új 
kerettantervek jelentek meg.120

5.3. A FELNŐTTEK ISKOLÁI AZ EZREDFORDULÓT KÖVETŐEN

A rendszerváltást követő két évtized legjelentősebb változása a felnőttek általános is-
koláit érintette. A hagyományos dolgozók iskolái jelentős számban megszűntek vagy 
átalakultak, profilt váltottak. Ezen a területen a változás egyik előidézője az volt, hogy 
az általános iskolák már nem engedték el olyan könnyen túlkoros tanulóikat, hanem 
megpróbálták eljuttatni őket az általános iskolai végzettség megszerzéséig. Másrészt a 

119  A betegségre történő hivatkozásoknak természetesen van és lehet valóságos alapja. Azt érdemes 
ebben az esetben figyelembe venni, hogy a hátrányosabb helyzetű, alacsony iskolázottságú csoportok 
esetében az egészségi állapot más társadalmi csoportokkal összehasonlítva valóban kritikus állapo-
tokat mutat. Lásd erről: Gárdos Éva (szerk., 2010): Társadalmi helyzetkép, 2010. Egészségi állapot, 
egészségügy. KSH, Budapest.

120 23/2013 (III.29). EMMI rendelet
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tanulók többsége már beiratkozott a középfokú intézményekbe, és azt többségük el is 
végezte. A felnőttek iskoláival kapcsolatban az egyik gondot – évtizedeken keresztül – 
az jelentette, hogy ezt a képzési irányt mind az alap-, mind pedig a középfokú intéz-
mények tagozat-jelleggel működtették. Ez többféle kedvezőtlen következménnyel járt:

a)  A pedagógusok túlnyomó többsége nem vett részt főiskolai/egyetemi képzése 
során andragógiai programokban. Ezért a felnőttek képzéséhez szükséges isme-
reteket a gyakorlatban kellett elsajátítaniuk. Ez évtizedeken keresztül számos 
problémát vetett fel.

b)  Az esti és levelező tagozatokon a főállású pedagógusok többnyire túlmunkában 
látták el ezt a feladatot, ami túlterheltséghez, összességében a tanításban jelent-
kező minőségi problémákhoz vezetett. Hasonló helyzet állt elő az óraadók ese-
tében is.

c)  Az esti és levelező tagozatokon tanulók a legtöbb esetben – részben praktikus 
okok miatt – kedvezőtlenebb tanulási körülmények között tanultak, mert nem 
jutottak hozzá például az iskolai könyvtárakhoz, a szaktantermekhez. Ez fordít-
va is igaz volt, mert a pedagógusok többsége – részben az alacsony óraszámokra 
hivatkozva – meg sem próbálta ezeket a létesítményeket beépíteni a programjába.

Az alábbi ábra legfontosabb tanulsága az, hogy a rendszerváltást követő évtizedben 
egy olyan struktúra alakult ki, amelyben csekély szerepet kaptak azok az intézmé-
nyek, amelyek fő profilban foglalkoztak felnőttek oktatásával. A későbbiekben ezek-
nek a száma is csökkent. A felnőttek középfokú képzésével foglalkozó intézmények 
száma azonban ettől eltérő képet mutatott.

36. ábra  Felnőttoktatási intézmények száma a ’90-es években 

Forrás: Oktatási Évkönyv, OM, 2000
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A középfokú intézmények a kilencvenes években, majd az ezredfordulót követően 
is azzal szembesültek, hogy tömegesen jelentek meg a felnőttkorú diákok a középfo-
kú felnőttképzésben, mert gyorsan korrigálni akarták iskolázottsági hiányosságaikat. 
Ezt a tömeges igényt kihasználva egyre több intézmény kapcsolódott be a felnőttok-
tatásba. Ez a gyakorlatban intézményi profilbővítéssel történt (új tagozat indításával), 
mert az egyes fenntartók ritkán alapítottak új, önálló intézményt erre a célra. 

Az intézmények térbeli eloszlásának a jellege sem változott az utóbbi évtizedekben, 
ritka kivételektől eltekintve. Jól ismert tény, hogy Magyarországon a középfokú ok-
tatási intézmények túlnyomó többsége városokban található, tehát nem tapasztalható 
eltérés ezen a téren a tagozatként működő felnőttoktatásban sem. A főváros „túlsúlya” 
itt is megmutatkozik. Ezekben az években a kerületekben található intézmények zö-
me a főváros fennhatósága alatt működik, a kerületek nem vállalkoznak – és nincs is 
kötelezettségük – arra, hogy ilyen típusú intézményeket tartsanak fenn. A Budapes-
ten kívüli intézmények többsége városokban található, és azok között is elsősorban 
megyeszékhelyeken vagy megyei jogú városokban. Mindezek alapján nagyon élesen 
vetődött fel már akkor is az a probléma, hogy az intézmények nehéz megközelíthető-
sége sokakat távol tart(hat) a tanulástól.121

A felnőtt tanulókat foglalkoztató iskolák sikerének két legfontosabb fokmérője a 
képzésben maradás és a záróvizsgán (érettségi vizsgán) elért eredmény volt. Vitatha-
tatlan, hogy a felnőttoktatás megtartó képessége az elmúlt évtizedekhez képest ezek-
ben az években javult, de az idő előtti kimaradás, a tanulmányok felfüggesztése vagy 
végleges abbahagyása még mindig nagyarányú volt a felnőttkorú tanulók között. A 
lemorzsolódás okai két csoportba sorolhatók, az iskoláról vallott véleményeket feltáró 
korábbi kutatás alapján:122

•	 Azokat az iskolai kudarcokat tekintették a legsúlyosabbnak, amelyek rossz iskolai 
eredmények (a legtöbb esetben sikertelen vizsgák) eredményeként jelentkeznek, és 
amelyek a diákokban gyakran a sikertelenség érzését állandósították, illetve szo-
rongást keltettek. Az órákon alkalmazott módszerek és az iskolai tanulást támo-
gató programkínálat alapvetően járulhat hozzá a kedvezőtlen arányok csökkenté-
séhez. A kimaradáshoz vezető „iskolai konfliktusokat” is ebbe a csoportba lehet 
sorolni, amelyeknek a hátterében többnyire hiányzási és ezen belül is igazolatlan 
hiányzási problémák vannak. 

•	 Az iskolához nem köthető akadályok között első helyen a tanuló foglalkoztatottsá-
ga áll, ami gyakran kizárja a tanulmányok folytatását. Ennek a meglehetősen tipi-
kus problémának az alapvető megoldása a jelenleginél kedvezőbb jogi szabályozás 
lenne.123 A tanulók szociális helyzete és aktuális családi körülményei is gyakran 

121  Ne felejtsük el, hogy akkoriban az internet még nem vált az iskolai élet részévé.
122   Mayer József és Singer Péter (2005): A kerettantervek eredményessége az iskolarendszerű 

felnőttoktatásban. (Az Iskolafejlesztési és Integrációs Központ dokumentációja.) Kézirat, OKI, Bu-
dapest.

123   Ez a kijelentés a problémának olyan kezelésére utal, aminek következtében pontosabban és haté- 
konyabban lehetne a munkavállalók jogait érvényesíteni; ez lehetővé tenné, hogy a jelenleginél lé-
nyegesen kedvezőbb feltételeket tartalmazó tanulási környezet alakuljon ki. 
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akadályozó tényezők. Ez utóbbi esetek megoldása – a társadalmat átható együtt-
működés és szolidaritás elvén alapuló újfajta hozzáállás népszerűsítésén túl – az 
lenne, ha új képzési formákat, és hozzájuk kapcsolódóan új finanszírozási rend-
szereket vezetnének be. A cél az lenne, hogy olyan oktatási és képzési programok 
szülessenek, amelyek lehetőségeket teremtenek, és amelyek alkalmasak lennének a 
társadalmi kohézió erősítésére és a szükséges társadalmi integráció elősegítésére. 
Az alapvető probléma kezelését felvállaló és azt kezelni tudó tanulási környezetek 
kialakítása a komplexitásra törekvő megközelítés lényege. Az ilyen környezetek 
lehetővé teszik, hogy akkor és ott teremtsék meg a tanulási helyzeteket, amikor és 
ahol azok a résztvevők számára optimálisak. Ez csak akkor valósítható meg, ha a 
hagyományos oktatási kereteket (pl. évfolyamokhoz kötött tantárgyak) szétfeszí-
tik, de legalábbis rugalmasabban kezelik; ehhez viszont elengedhetetlenül fontos 
az iskolák világában a társadalmi és szociális partnerek bevonása. 

Az alábbi ábrán az látszik, hogy az évezredfordulót követően – részben már ismer-
tetett okok miatt – rohamosan csökkent a köznevelési rendszerben a nem nappali 
munkarendben tanulók létszáma. A létszámcsökkenés azonban megtévesztő is lehet, 
mert azt a benyomást erősítheti, hogy elfogytak azok a tanulók, akiknek az iskolai 
végzettség pótlása jelentette a legnagyobb problémát, például a munkavállalás vagy a 
jobb munkaerő-piaci pozíció megszerzése szempontjából. A helyzet azonban nem ez. 
(Lásd erről alább: Esettanulmány).

37. ábra  A felnőttoktatásban, nem nappali rendszerű iskolai képzésben részt vevő 20–24 
évesek százalékaránya nemek szerint, 2001–2013

Forrás: A közoktatás indikátorrendszere 2015. MTA-KRTK-KTI (szerk.: Varga Júlia)
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Ami a tanulásban résztvevők területi megoszlását illeti, az látszik, hogy azokban a 
megyékben nagyobb a szóban forgó korcsoport aktivitása, ahol magasabb arányban 
élnek hátrányos helyzetű személyek és családok. Az adatsor azonban nem tartalmaz-
za az idősebb, a képzésbe be nem kapcsolódó korcsoportokat. Bizonyos, hogy az adott 
térségekben számos olyan személy található, akiknek a bevonása a tanulás/képzés vi-
lágába elengedhetetlen lenne, részben 

a) munkaerő-piaci szerepvállalás,
b) a feketegazdaságban történő aktivitás csökkentése, és
c) egészében véve a társadalmi integráció erősítése érdekében.

38. ábra  A felnőttoktatásban, nem nappali rendszerű iskolai képzésben részt vevő 20–24 
évesek százalékaránya megyék szerint, 2013

 
Forrás: A közoktatás indikátorrendszere 2015. MTA-KRTK-KTI (szerk: Varga Júlia)

A felnőttek többsége – azok tehát, akik (újra)tanulásra vállalkoztak – elsősorban 
városias jellegű településeken éltek. Ennek alapvetően két-három oka van/lehet:

1.  A felnőtteket (is) foglalkoztató intézmények túlnyomó többsége városias jellegű 
településeken található, ezért az iskolák könnyebb (és olcsóbb) elérhetősége az itt 
élők számára erősebb motivációt biztosít a tanuláshoz,

2.  Ezeken a településeken vannak azok a munkahelyek, amelyek a magasabb iskolai 
végzettséget igénylik. Ezért – bár ennek mértékéről egyelőre nincs kutatási adat 
– feltételezhető, hogy a munkáltatóknak is van/lehet szerepe a tanulási motivá-
ciók erősítésében.

0 1 2 3 4 5     százalék

Veszprém
Zala
Vas

Heves
Somogy

Komárom-Esztergom
Tolna
Pest

Bács-Kiskun
Békés

Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar

Fejér
Jász-Nagykun-Szolnak

Budapest
Csongrád

Borsod-Abaúj-Zemplén
Nógrád

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Baranya



154

KORAI ISKOLAELHAGYÓK ÉS ÚJRAKEZDŐ TANULÓK

3.  Az sem elhanyagolható tényező, hogy ezeken a településeken – városokban – na-
gyobb számban élnek olyan személyek, akik részt vesznek valamilyen formában 
a tanulásban. A jól látható – sokszor testközeli, pl. munkahelyi – példák követen-
dő hatása rendkívül erős lehet, különösen azoknak az esetében, akiknek például 
a magasabb iskolai végzettség megszerzése kulcskérdés a munkahely megtartása 
és/vagy megszerzése szempontjából.

És fordítva: azok számára, akik falusias településeken élnek – elsősorban az elér-
hetőség miatt – kevesebb lehetőség kínálkozik a képzésekhez történő csatlakozásra.
(Nyilván egyéb tényezők is, így például a motivációs elemek is közrejátszhatnak eb-
ben.)

39. ábra  A felnőttoktatásban, nem nappali rendszerű iskolai képzésben részt vevő 20–24 
évesek százalékaránya településtípusok szerint, 2001., 2008., 2013.

Forrás: A közoktatás indikátorrendszere 2015. MTA-KRTK-KTI D.2.6.1-3. ábrák

A létszámcsökkenés miatt érdemes áttekinteni a „hosszú-trendet”, amely az 1960-as 
évektől napjainkig nyúlik. Jól látszik, hogy a felnőttoktatási egyik fénykora a ’60-as 
és ’80-as évek közötti időszakra tehető. A létszámok alakulásánál azonban ebben az 
esetben érdemes két dolgot mindenképpen figyelembe venni:

1.  A Kádár-korszakban a magasabb iskolai végzettséghez, ha lassan is, de bizonyos 
munkahelyi előnyök (pl. jobb beosztás vagy éppen a „jó beosztás” megtartásának 
a lehetősége) társultak. 

 2.  A tanuláshoz széles körű támogatási rendszer (pl. fizetett tanulmányi szabadság, 
munkaidő-kedvezmény) kapcsolódott, amely sokak számára önmagában is erő-
sítette a tanulással kapcsolatos motivációt.
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A tanulási hajlandóság kiterjedt azokra is, akik akkoriban még nem rendelkeztek 
általános iskolai végzettséggel. Nagyjából egy évtized alatt, akik ezt a „hiányosságu-
kat” pótolni szerették volna, viszonylag könnyen, jó feltételek mellett megtehették – és 
az adatok szerint meg is tették. A későbbiekben a dolgozók általános iskolája átalakult, 
és többnyire a nappali tagozatokról kikerülő túlkorosok befogadó intézményévé vált.

A ’70-es és ’80-as években egyre erőteljesebbé váló tudományos-technikai forrada-
lom hatására124 megteltek a szakközépiskolák, bár a „csak” gimnáziumban végzettek 
száma sem volt alacsony. 

A rendszerváltást követően részben megváltozott a helyzet. Alapvetően felértéke-
lődött az érettségit is nyújtó középfokú végzettség megszerzése, másrészt – részben a 
gazdaságban bekövetkező alapvető változások miatt – átmenetileg biztosan leértéke-
lődött a szakmatanulás. A felnőttoktatásban számos – korábban már bemutatott – ok 
miatt egyre kevesebben tudtak részt venni.

40. ábra  Létszámok az iskolarendszerű felnőttoktatásban (fő)

Forrás: Oktatási évkönyv (2008/2009.), KSH, Oktatási Adatok

A tanulói létszámok csökkenése magával hozta a képzési helyek számának a csök-
kenését. Az intézmények területi elhelyezkedése már az ezredfordulót követően jól 
kirajzolódva mutatta azt, hogy az ország mely pontján mutatkozik igény a felnőttkori 
tanulásra.

Az alábbi ábráról két fontos dolog olvasható le:
1.  az iskolarendszerű felnőttoktatás továbbra is Budapest, illetve Pest megye-cent-

rikus marad,
2.  megfigyelhetővé vált, hogy az egyre inkább leszakadó, hátrányos helyzetű me-

gyékben az intézmények száma kevésbé drasztikusan csökkent, illetve a csökke-
nést ellensúlyozták a képzési területre újonnan belépő intézmények.

124  Ekkor vált divatos jelszóvá a „permanens tanulás” kifejezés.
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41. ábra  Intézmények száma 2007/2008.

Forrás: KIFIR – adatbázis

Ha az intézmények területi megoszlását napjainkban vizsgáljuk, egy alapvetőn új 
jelenséget figyelhetünk meg. A felnőttoktatással foglalkozó szereplők között (lásd 
alább!) az állami szereplők mellett újak is megjelentek. A részben piaci alapokra he-
lyezkedő rendszerben megindult egyfajta, az „anyaiskola” székhelye körül létrejövő 
hálózatosodás, amely nyomán és eredményeképpen számtalan ún. tagintézmény jött 
létre. 125

A korábbi évekkel szemben az volt az új – és egyébként helyes – felismerés, hogy 
az oktatásban csak akkor lehet növelni a tanulói létszámot, ha az iskolát az érintettek 
lakóhelyén – vagy legalábbis ahhoz nagyon közel – hozzák létre. Ezt a stratégiát egé-
szítette ki az, hogy a hagyományos munkarendek mellett – ha nem is nagy számban 
– és egyelőre nem vizsgált minőségben – a távoktató programok is megjelentek.

A másik legjelentősebb változást az állami szerepvállalás csökkenése jelenti. Az 
alábbi ábrán jól látszik, hogy a nem állami szereplők (kft., alapítvány, közalapítvány) 
mellett az egyházi fenntartású intézmények száma is jelentősen megemelkedett.

125   Ennek a tendenciának az egyik legismertebb képviselője a SZILTOP KFT. volt, amelynek az anyais-
koláját a Budakalászi Gimnázium képezte.
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42. ábra  Felnőttoktatás megyénként a feladatellátás helye szerint (db)

Forrás: KIFIR-adatbázis, 2014

43. ábra  Felnőttoktatási intézmények fenntartók szerint (%)

Forrás: KIFIR-adatbázis, 2014

Azt, hogy az egyes megyéken belül hogyan alakult az iskolafenntartók aránya, és 
emögött milyen okok állnak, esettanulmányok készítésével lenne célszerű vizsgálni. 
Feltűnő, hogy az állami szerepvállalás néhány nyugati megyében (Zala, Vas) magas 
maradt, miközben ezeken a területeken az ország többi részéhez viszonyítva a felnőtt-
oktatással foglalkozó intézmények száma rendkívül alacsony.
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44. ábra  Felnőttoktatási intézmények megyénként, fenntartók szerint

Forrás: KIFIR-adatbázis, 2014

Összegzés

Az iskolarendszerű felnőttoktatással kapcsolatos vizsgálódás legfontosabb tapasztala-
tai a következőkben foglalhatók össze:

1.  A rendszerváltást követően került sor a felnőttoktatás számára kidolgozott önál-
ló kerettantervek elkészítésére és bevezetésére (2001, 2013).

2.  A kerettantervek alkalmazását módszertani gyűjtemények és kidolgozott 30 órás 
pedagógus-továbbképzési program támogatta.

3.  Az elmúlt másfél évtizedben mind a felnőttoktatásban tanulók, mind pedig a 
képző intézmények száma csökkent.
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4.  Az iskolafenntartásban az állam jelentős mértékben csökkentette a szerepét ezen 
a területen. Az új szereplők (egyház, alapítványok, kft.-k) megjelenése csak cse-
kély mértékben változtatta meg a hagyományos munkarendek (esti/levelező ta-
gozatok) „egyeduralmát”.

5.4. ESETTANULMÁNY 
Az iskolarendszer és a tanfolyami képzés határmezsgyéje: alacsony iskolai végzettségű-
ek a közfoglalkoztatási programokban

Miközben azt láttuk, hogy az iskolarendszerű felnőttoktatásban jelentős mértékben 
csökkent az általános iskolába járók száma (és ezzel párhuzamosan az ilyen típusú 
képzésben részt vállaló intézmények száma is), az is jól látszik, hogy jelentős számban 
vannak olyanok, akiknek ilyen (vagy ehhez hasonló) képzésre részben a társadalmi, 
részben pedig a munkaerő-piaci szerepvállalás szempontjából mindenképpen szük-
ségük lenne.

Az ún. közfoglalkoztatási programokban szervezett, alapfokú iskolai végzettséget 
biztosító képzéseken megjelenők magas száma éppen erre a problémára világít rá. 
Ezért ebben az esettanulmányban ebbe a világba nyújtunk bepillantást.

Nem vitatható, hogy a munkanélküliek vagy az éppen foglalkoztatottak esetében 
kulcskérdés azoknak a megélhetési tevékenységeknek a feltárása, azonosítása, ame-
lyeknek az ismerete nélkülözhetetlen a különféle típusú oktatási/képzési programok 
tervezői számára. A mindenáron történő jövedelemszerzés minden más tevékenysé-
get „felülír” ezekben a társadalmi csoportokban, és ezt a tényt nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. A közfoglalkoztatokkal kapcsolatban álló területi igazgatóságok számá-
ra készített kérdőívben alapvetően arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják a megkér-
dezettek azt, hogy

 a)  kik lehetnek a térségben azok, akik jövedelműk egészét vagy egy részét a 
feketegazdaságban szerzik meg, és ezzel összefüggésben melyek lehetnek 
azok a területek/munkaformák, ahol a jövedelem megszerezhetővé válik, 

 b) mindez milyen okokra vezethető vissza, 
  c)  hogyan, milyen módszerek alkalmazásában látják annak a lehetőségét, 

hogy a feketegazdaságban végzett tevékenység(ek) visszaszoríthatóvá vál-
janak?

 
A válaszok egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy körülírták az elemzés szá-

mára azokat a csoportokat, személyeket, akik a szegénység, az etnikai hovatartozás, 
az iskolázatlanság és szakképzetlenség, valamint a társadalomban és a munkaerőpia-
con egyaránt működő diszkriminalitás miatt jövedelemhez /többnyire/ csak a fekete- 
(esetleg a szürke-) gazdaságban jutnak. 
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Elsőként érdemes azt megjegyezni, hogy azokról a személyekről beszélünk, akik a 
legális munkaerőpiacon nem, vagy csak nagyon ritkán találnak munkalehetőséget. Ez a 
legfontosabb oka a szegénységüknek, és ez határozza meg alapvetően azt, hogy
•	 megélhetésük biztosítása érdekében milyen mintákat követve alakítják ki jövede-

lemszerzéshez kapcsolódó stratégiáikat, 
•	 másrészt ezzel párhuzamosan azt is figyeljük, hogy a nem rendszeres jövede-

lemszerzés miatt meddig mehetnek el e személyek/családok a kiadás, illetve fo-
gyasztáscsökkentésben. Ez utóbbi tényező – amely idővel jelentős mértékben be-
folyásolja az egészségi állapotot – mind tanulás, mind a tartós munkaerő-piaci 
szerepvállalás egyik – sok esetben legfontosabb akadályát képezi.126

A válaszadók helyzetelemzése többnyire egybevágott, függetlenül attól, hogy az or-
szág melyik pontján fogalmazták meg azt. Úgy látták, hogy 
•	 a közmunkaprogramok valóban hozzájárultak a munkanélküliség csökkentésé-

hez, 
•	 időleges jellegük miatt azonban sok esetben nem voltak képesek a programba be-

vontak élethelyzetén tartósan változtatni.

„A nyári idénymunkák viszonylag sok embernek adtak munkalehetőséget. Mivel az 
elsődleges munkaerő piaci foglalkoztatása nem bővül, ezért a közmunka-foglalkozta-
tás a munkanélküliség alapvető befolyásoló tényezője. A közmunkaprogram jelentős 
mértékben elősegíti a foglalkoztatást, a munkáltatók – közszféra, civil szféra egyaránt 
szívesen tudja a foglalkoztatást szervezni, de ezek a lehetőségek is csak időszakosak.”127

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a leginkább veszélyeztetettek (alacsony iskolá-
zatlanság, szakképzetlenség, 30 év feletti életkor, roma etnikumhoz tartozás) számára 
önmagában ugyan nagyon fontos lehet a közmunka biztosítása, ám ez a megoldás tar-
tósan és alapvetően azért nem tudja az érintettek helyzetét megváltoztatni, mert nem 
– vagy csak esetlegesen – kapcsolódik össze egyéb támogatási formákkal (pl. tartós, 
átgondolt, a munkaerő-piaci kínálat szempontjából releváns képzés). Ugyanakkor az 
is nyilvánvaló, hogy a közmunka és a feketegazdaságban végzett egyidejű tevékeny-
ség nem zárja ki egymást. Ezt a párhuzamosságot a többletjövedelemre való törekvés 
mellett alapvetően a közmunkában elérhető jövedelmek „nagysága” és időleges volta 
magyarázhatja. 

126   „Igazolva látjuk tehát, hogy a 19–34 éves korú roma népesség számtalan betegségcsoport esetében 
a teljes népességhez képest igen magas arányban beteg; e betegségcsoportok együttes és magas elő-
fordulási gyakorisága orvosi szempontból indokolhatja e népesség rövidebb átlagos életkorát.” Lásd 
erről: Babusik Ferenc és dr. Papp Géza (2002): A cigányság egészségi állapota – szociális, gazdasági és 
egészségügyi helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Delphoi Consulting, Budapest. 

127   Idézetek forrása: Lásd erről: Mayer József (2015): Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megélhe-
tési stratégiái. Kutatási dokumentáció – TKKI, kézirat.
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„Az életkor, etnikai hovatartozás, munkaerő-piaci pozíció egyaránt nagyban meg-
határozó. Elsősorban az alacsonyan kvalifikált személyek létfenntartásukat csak ilyen 
formában tudják biztosítani. Jellemzően az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, 
szakképzetlen, munkanélküli, középkorú korosztály az, amely ezeket a munkákat el-
vállalja. Jellemző a feketemunka a szakmunkások és a képzetlenek között is. Romák 
és nem romák egyaránt részt vesznek benne. A mezőgazdasági idénymunkákban sok 
cigány származású munkanélküli is részt vesz.”

„A megélhetési kényszer nagy úr, amit nem lehet elérni törvényes keretek között, azt 
törvényi kereteket átlépve érik el az emberek, lehetőségükhöz mérten. Az építőipari vagy 
mezőgazdasági munkára 1-2 hétre vagy hónapra foglalkoztatott nem fog kérdezősköd-
ni, hogy be vagyok-e jelentve, fizetnek-e utánam adót, lesz-e nyugdíjalap. Különösen 
akkor, ha előtte több éven át jövedelempótló támogatásból élt (férj, feleség 28.500,-Ft/
hó). Az ilyen ember azzal fog törődni, hogy a következő ciklusban is kapjon lehetőséget. 
(A tendencia ezen a területen is szűkülő lehetőségeket mutat.)”

„A fekete- vagy szürkegazdaságban bármely társadalmi csoportból lehetnek érin-
tettek. Jellemzően azoknál lelhető fel nagyobb számban, akik megélhetése, elvárt vagy 
megszokott szükségletszintje más, legális forrásból nem biztosítható. Különbséget kell 
tenni az illegális jövedelemszerzés módja, mértéke és szintje között aszerint, hogy vala-
ki pusztán kényszerből résztvevője, vagy a tevékenység szervezésével elősegítője annak. 
Az iskolázottság/munkaerő-piaci pozíció/életkor/etnikai hovatartozás és a feketegaz-
daságban történő részvétel között feltétlenül van összefüggés. Azoknál a csoportoknál, 
ahol tömeges a megélhetési kényszer, azok között jellemző alacsony szintű, sajátos szo-
cializációs hátrány, az alacsony iskolázottság és bizonyos esetekben az etnikai hovatar-
tozás is.”

„Egyértelmű összefüggés tapasztalható a feketegazdaságban megjelenők és azok is-
kolázottsága között. Nyilván szakképzettséggel nagyobb az esély a munkaerőpiacon 
való elhelyezkedésre, legális munka megszerzésére. A szakképzettség megszerzésének 
egyik alapvető feltétele a megfelelő tanulmányok elvégzése, a szakma elsajátításához 
szükséges alapvető kompetenciák, ismeretek, tudás megléte. Ha ez hiányzik, nő az esé-
lye az egyéb megélhetési források megtalálásának: pl. illegális munka.”128

Utaltunk rá, hogy a feketegazdaságban történő részvétel a hátrányos helyzetű tár-
sadalmi csoportokhoz tartozók közül sokakat érint, függetlenül attól, hogy részt vesz-
nek-e valamekkora jövedelmet biztosító legális /támogatott munkatevékenységben. 

128  Forrás: Mayer József (2015): Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megélhetési stratégiái. Kutatási 
dokumentáció – TKKI, kézirat.
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Feltételezhető, hogy a(z illegális) részvétel mértéke – számos egyéb azt befolyásoló 
tényező mellett alapvetően 
•	 a rendelkezésre álló időtényezőtől függ, t.i. attól, hogy az elvégzendő munkára le-

het-e a legális munkatevékenység mellett reálisan időt fordítani,
•	 vagy – ha az időtényező korlátlanul rendelkezésre áll –, vannak-e lehetőségek és/

vagy kapcsolatok arra vonatkozóan, hogy az érintettek nagy biztonsággal bekap-
csolódhassanak ezekbe a tevékenységekbe. (Pl. a városokban történő „lomizás” 
egyik legfeltűnőbb elemét a piac szemmel látható felosztása jellemzi. A kapcso-
lattal és egyéb erőforrásokkal nem rendelkezők ezen a piacon komoly veszélyek 
kockáztatása nélkül nem jelenhetnek meg.)

Az alábbi táblázatban csoportosítjuk azokat a jellemző tevékenységeket, amelyek-
ről a válaszadók úgy gondolták, hogy az ott végzett tevékenység (és annak haszna) a 
feketegazdasághoz kapcsolható. 

13. táblázat  Jellemző jövedelemszerző tevékenységek a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok esetében

Tevékenység jellege/típusa Kommentár Kockázati tényezők
1. A mezőgazdaságból származó 

jövedelemkiegészítés (háztáji 
állattartás és feldolgozás, 
mezőgazdasági illegális foglal-
koztatás).
„Tormázás”, „paprikázás”, 
„eperszedés”, gyógynövények 
gyűjtése említhető. Nyáron a 
dinnye- és az uborkatermesz-
tés. 
„Még brigádokat is alkalmaz-
nak metszésre, dohánytörésre, 
kapálásra, betakarítási mun-
kákra, almaszedésre…”

1.  A családok saját fogyasztá-
sukra termelnek, mert ez az 
egyik leghatékonyabb módja 
a kiadás- és piaci alapon 
történő fogyasztásnak. A 
termék nem kerül piacra.

2.  A idényjellegű munka egy-
értelműen bejelentés nélkül 
végzett tevékenység.

1.  A tevékenységbe, ha annak 
mérete/mértéke meghaladja 
a családi erőforrásokat, 
idegen munkaerőt vonnak 
be, bejelentés nélkül. Ez az 
a határ, amikor a terméket 
vélhetőleg értékesítik. 

2.  Tömegesen alkalmazott 
munkaerő esetén jelentős a 
„lebukás” és a büntetés(fize-
tés) esélye.

2. A mezőgazdasági termékek 
elsődleges és másodlagos 
feldolgozása is előfordulhat. 
(Húsáruk, savanyúságok, szá-
raztészták, fűszerpaprika-őr-
lemény, méz stb.) Engedély 
nélküli élelmiszer-előállítás és 
-forgalmazás.

Lásd fentebb (2. pont). A 
különbség elsősorban abban 
mutatkozik meg, hogy ezekre 
a tevékenységekre sok esetben 
szakképzett(ebb) munkaerőt 
alkalmaznak. 

A tevékenység legnagyobb 
kockázatát az értékesítés jelen-
ti, a fogyasztó számára pedig 
az egészségügyi ellenőrzést ki-
kerülő termékek fogyasztása.
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3. Szolgáltatóipar (fodrászat, 
kozmetika, szabás-varrás, 
takarítás, gyermekfelügyelet, 
betegápolás stb.).
Egyéb hasonló jellegű tevé-
kenység:
költöztetés, pakolás, takarítás.

Magasabb képzettséget igénylő 
tevékenységekről van szó, ahol 
a szakértelem mellett a bizalmi 
jellegű kapcsolatnak is komoly 
szerepe van. Nehéz meghúzni 
a határvonalat néhány esetben 
a legális/illegális tevékenység 
között. (pl. fodrászatban nem 
történik számlaadás).

Csekély a kockázati tényező, 
a tevékenység legális munka 
mellett akár jelentős kiegészí-
tő-jövedelmeként is funkci-
onál (pl. gyermekfelügyelet, 
iskolai tanulók korrepetálása/
tehetséggondozása stb.).

4. Bejelentés nélküli építőipari 
illegális foglalkoztatás.

Szakképzett és szakképzetlen 
munkaerőt egyaránt foglal-
koztató szektor, de többnyire 
ez időkorlátos jövedelemszer-
zés.

Jelentős kockázati tényezők 
a szakképzetlen munkaerő al-
kalmazása esetén: a munkavé-
delmi előírások betartatása, a 
balesetek elkerülése kérdéses.
Baleseti kockázat a munka-
vállaló számára, további kö-
vetkezményekkel (TB be nem 
fizetése, munkából történő 
tartós kiesés stb.).
Nagyobb építkezések esetén az 
ellenőrzések gyakorisága. 

5. Rendezvényeken való bejelen-
tés nélküli besegítés. 

Magasabb képzettséget igé-
nyel, de legális munkavégzés 
mellett is végezhető („beug-
rás”).

Nagyobb rendezvények esetén 
az ellenőrzések gyakorisága.

6. Gépjárművek alkatrészeinek 
kereskedése, gépjármű- és 
háztartásieszköz-javítás.

Szakképzettséget és szoros 
kapcsolatrendszert igényel a 
beszerzés: bontó- és fémgyűjtő 
telepeken.

Eladó és felhasználó számára 
magas a kockázat; (a. illegális 
fémkereskedelem – magas 
büntetési tétel; b.) nem szak-
szervizben vásárolt alkatré-
szek beépítésével járó baleseti 
kockázat.

7. Lopásból származó értékek 
értékesítése.
Ezen felül még a cigaretta-, 
üzemanyag-csempészés, a 
nem kijelölt helyen folytatott 
prostitúció elősegítése.
Vágott dohány árusítása, (uk-
rán) cigaretta csempészése, 
árusítása, gyógyszer-keres-
kedelem, droggal kapcsolatos 
tevékenységek (termesztés, 
terítés, használat), lopás-or-
gazdaság, a határ mentén 
embercsempészésben való 
részvétel.

E tevékenységek egyedül nem 
végezhetőek, az egyes terüle-
teken szakosodott hálózatok 
működnek.
A terméktől függően a részvé-
tel szakképzettséget igényel.
Az embercsempészet és pros-
titúció jelentős jövedelmet 
biztosít. A tevékenységek egy 
része összefonódik a drogke-
reskedelemmel.

A legnagyobb kockázattal – 
ám vélhetőleg a legnagyobb 
jövedelemmel – járó illegális 
tevékenység.

8. „Piacozás” + házalás Bármilyen termék eladása 
szóba kerülhet, a cél – túl az 
eladáson – a különféle jellegű 
bérleti díjak (pl. helypénz) 
megspórolása.
Házalnak tűzifával és ruhane-
művel, ágyneművel is. 

Viszonylag csekély a kockáza-
ta, ám a megszerezhető jöve-
delem is ezzel egyenértékű.
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Tevékenység jellege/típusa Kommentár Kockázati tényezők
9. „Lomizás” A városok 20-30 km-es von-

záskörzetéből is bejönnek 
a lakótelepekre guberálni. 
Gyűjtenek leadható fémet, 
visszaváltható üveget, fém-
dobozt, műanyag flakont. 
Összeszedik a feljavítható, el-
adható háztartási eszközöket, 
száraz kenyeret az állataiknak, 
kartondobozokat, rongyokat, 
fahulladékot fűteni.

Függetlenül a kibocsátott 
rendeletektől, a gyűjtögetés 
nem jár általában komolyabb 
kockázattal a hatóság részéről 
(kivétel a gyűjtögető-csopor-
tok közötti konfliktusok).

10. Kiegészítő háztartási eszközök 
készítése és az ezekkel történő 
házalás.

Jellemző még (főleg a roma la-
kosságra) a vesszőseprű-, tek-
nő-, kosár-, fakanálkészítés, 
ezekkel házalás. 

Hagyományos, a romákhoz 
köthető tevékenység, de erősen 
visszaszorulóban van. Lénye-
gében nincs kockázat (egy-egy 
eladott termék esetében).

11. Régiség- és tollkereskedés Tapasztalat/szakismeret és 
kapcsolatrendszer szükséges 
a beszerzéshez és eladáshoz. 
Egyéni vállalkozásként gya-
korlatilag nem üzemeltethető.
Bár a területre van OKJ-s kép-
zés, a roma családok esetében 
a tanulás többnyire tapasztala-
ti úton történik.

A tárgy értékétől függő koc-
kázat (orgazdaság), de ezzel 
egyenértékű lehet a szakmai 
hiba (nem eredeti alkotás 
– hamisítvány – megvétele 
eredeti áron) elkövetéséből 
származó komoly mértékű 
jövedelemcsökkenés.

12. Hagyományosan a romákhoz 
kapcsolható, speciális tudást 
igénylő tevékenységek.

Zenélés, kártya-, tenyérjóslás.
Szerencsejáték űzése nyilvános 
térben (pl. „Itt a piros, hol a 
piros.”).

1.  A roma zenészek alkalma-
zása visszaszorult (zene-
gépek elterjedése), alkalmi 
(esküvő) jellegű jövedelem-
hez lehet jutni, gyakorlatilag 
kockázat nélkül.

2.  A szerencsejáték kockázata 
többszörös, a fokozott ellen-
őrzés miatt a nyilvános tér-
ből visszaszorulóban van, a 
magántérben űzött mértéke 
alig-alig megbecsülhető.

13. Rovartenyésztés: szöcske- és 
sáskatenyésztés.

Ezeket az állatokat eleségállat-
ként tenyésztik. Idényjellegű 
tevékenység.

Nehéz megítélni ennek a te-
vékenységnek a forgalmát és 
az ebből származó jövedelmet 
sem könnyű megbecsülni.

14.  „Mezgerélés” Azt jelenti, hogy a már betaka-
rított szántóföldeken össze- 
szedik a maradék krumplit, 
kukoricát, dinnyét.

Nincs kockázata, mert erre en-
gedélyt kapnak, általában saját 
fogyasztás céljait szolgálja.

Miért szántunk a jövedelemszerzés kérdésének nagyobb terjedelmet? Egyrészt 
azért, hogy ráirányítsuk a figyelmet néhány fontos tényezőre, amelyek a különféle 
típusú felzárkóztató/közismereti/ és szakmai programok tervezése és szervezése ese-
tében átgondolást igényelnek.
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1.  A felnőtt tanulók beilleszkedése az oktatás/képzés világába nem egyszerű folyamat, 
mégpedig azért, mert az oktatás világától teljesen eltérő világból érkeznek, ahol a 
hétköznapok „játékszabályai”, az ott érvényes értékek és magatartásformák világa 
egészen másfajta attitűdöt, habitust és alkalmazkodási megoldásokat vár el a „mun-
kavállalótól”. Ezek többsége vagy egyáltalán nem ültethető át a tantermek világába, 
vagy csak idővel, amely újabb alkalmazkodási technikák kialakítását kívánja meg 
attól a felnőtt embertől, akinek fel kell(ene) vennie azt a „tanulói szerepet”, amelyről 
többnyire vagy elhalványult, vagy kedvezőtlen minták maradtak meg az emléke-
zetében. Ezért a beilleszkedést támogató programoknak ezekben a helyzetekben 
kulcsszerepe lesz, két okból biztosan:

•	 elősegítik egy új típusú (tanulói) közösségbe való beilleszkedést, és
•	 erősítik azt a folyamatot, amely a tanulással összefüggő készségek/képessé-

gek/attitűdök rehabilitációjára irányul.
2.  A közismereti és/vagy szakmai képzés a felnőttkorú tanulók előzetes tudás-eleme-

inek a feltárása után indulhat. A cél a tanulói (tanulással kapcsolatos) különbség 
sokféleségének az azonosítása, amely azzal a következménnyel kell, hogy járjon, 
hogy az érintettek számára csoportokon belül is eltérő (idejű/tartalmú) tanulási út-
vonalak kialakítását kell a sikeres megoldás érdekében kidolgozni. Ezek működte-
tésében kaphatnak a mentorok kulcsszerepet.

Nézzük meg a tanulókra vonatkozó közvetlen információkat.129 A bal oldali ábra 
azt mutatja, hogy az egyes centrumokban hány tanuló tett eredményes vizsgát. (Az 
eltérő nagyságrendű számok az eltérő hallgatói induló létszámokból következnek!) A 
jobboldali ábra a végeredményt mutatja, amely szerint – és igazából ez volt a legfonto-
sabb kérdés – a tanulók egy hányada döntött úgy, hogy nem fejezi be a programot. A 
valamivel több, mint húsz százalékos „lemorzsolódás” okait két tényezőben kereshet-
jük, azokban, amelyekről fentebb már említést tettünk:

1.  a tanulók egy része számára a tanulási időtartam alatt kapott jövedelem-támo-
gatás nem bizonyult vonzónak, és más, jövedelmezőbb kereseti lehetőséget vá-
lasztottak,

2.  másik részük számára a tanulási környezet, a tanulmányok folytatása okozott 
megoldhatatlan problémát.

129   A tanulók számára készült kérdőívek papíralapon jutottak el a tanulókhoz, és kitöltésükre az egyes 
tantermekben, a képzési idő alatt került sor.
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45. A-B. ábra  A sikeresen vizsgázott hallgatók száma (fő) és a program „végeredménye” (fő)

Forrás: TKKI-adatbázis

A kérdőíveket 1119 tanuló küldte vissza. A kérdőívekben szereplő kérdésekre a ta-
nulók túlnyomó része válaszolt, de sok esetben olyan válaszok születtek, amelyek nem 
voltak értelmezhetőek, illetve az adott kérdésekre a válaszok nem voltak adekvátak.130 
(Megjegyzendő, hogy a tanulók többsége szinte biztos, hogy vagy egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon ritkán végzett ilyen jellegű feladatot. Az egyes kérdések értelme-
zésében előfordult, hogy vagy a pedagógusok, vagy a mentorok nyújtottak értelmező 
segítséget.)

A visszaküldött kérdőívek alapján (is) az látható, hogy a nők sokkal nagyobb szám-
ban vállalkoztak az iskolai tanulmányok folytatására. Azt, hogy miért nagyobb a nők 
tanulási hajlandósága, csak feltételezni tudjuk. A fókuszcsoportos beszélgetések során 
az fogalmazódott meg, hogy „Mindenki nyitott a tanulásra, szeretnék befejezni az is-
kolát”, ugyanakkor azt is jelezték, hogy „A munkakeresés és munkavállalás nehézsége 
miatt nem tartja fontosnak a csoport egy része a tanulást”.

 

130   A statisztikai résznél pl. nem volt egyértelmű, hogy a válaszadó férfi vagy nő, mert a válaszadó mind-
két rovatot beikszelte, vagy a válaszadó életkorát kérdezve voltak, akik a születési dátumukat írták 
be. Arra is volt példa, hogy az egymást követő kérdésekben „egymást kioltó” válaszok születtek. 
Érzékelhető volt tehát, hogy a kérdőív kitöltése nem volt könnyű feladat. A tanulók között csekély 
számban voltak, akik az adott kérdés megválaszolása mellett kisebb méretű rajzokkal „színesítették” 
az oldalakat. Bár a kérdőívben szereplő beköszöntő oldalon jeleztük, hogy a hallgatók önkéntesen és 
anonim módon töltsék azt ki, a hallgatók között voltak, akik – ennek ellenére – a nevüket is leírták. 
A beérkezett kérdőívekben azonban nem találkoztunk a kérdésekkel kapcsolatos semmiféle kritikai 
jellegű vagy bármilyen kínos jellegű megjegyzéssel. Összegezve a tapasztalatokat, elmondhatjuk, 
hogy a kérdőív kitöltői partnerek voltak ebben a tevékenységben, jelentős mértékben hozzájárulva 
ahhoz, hogy megfelelő adatokhoz juthassunk e kutatás kapcsán.  
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46. ábra  A válaszadó neme (fő)

Forrás: A kutatás adatbázisa (TKKI)

Ami a tanulók életkori megoszlását illeti, érdemes azt kiemelni, hogy mind a két 
nem esetében magas számban vettek részt a képzéseken a fiatal korcsoportokhoz tar-
tozók. Sok olyan tanuló is jelen volt az egyes csoportokban, akik egy-két évvel ezelőtt 
hagyták ott az iskolát, több esetben nem a legbékésebb körülmények között. E rövid 
időszak alatt szerezhettek olyan tapasztalatokat, amelyek arra késztették őket, hogy 
újra beüljenek az iskolapadba.131 Az életkor előrehaladásával jelentősen csökkent a je-
lentkezők száma, ami több tényezővel is összefügghet, így például azzal, hogy ötven 
év felett kevesen látják értelmét a tanulásnak, úgy gondolják, hogy iskolai végzettség 
birtokában sem juthatnának álláshoz.

Mind a pedagógusok, mind pedig a mentorok beszámolói rávilágítottak arra, hogy 
az idősebbek esetében sokszor jelentkeztek gondok a tanulás során, de kevesen voltak 
olyanok, akik kizárólag a tanulás sikertelensége miatt hagyták volna el az iskolát.

47. A ábra  Férfiak életkori megoszlása (fő) 

 

 

131   Mindamellett természetesen a legfontosabb motivációt az anyagi ösztönzés jelentette. Anyagi vagy 
más – az életvitel szempontjából lényeges – ösztönző nélkül nem tudjuk elképzelni azt, hogy hátrá- 
nyos helyzetű személyek tömegesen jelentkeznének ilyen típusú programokra.
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47. B ábra Nők életkori megoszlása (fő)

Forrás: A kutatás adatbázisa (TKKI)

Az alábbi grafikonon a hallgatók általános iskolai befejezetlen évfolyamait láthat-
juk. Jól látszik a táblázat adatai alapján, hogy jelentősen magasabb azoknak az aránya, 
akik az általános iskolai tanulmányaikat a hatodik és a hetedik évfolyamon szakítot-
ták meg. Úgy látszik, hogy a fiatalabb korcsoportokból kerültek ki azok, akik több 
évet töltöttek el (eredményesen) az általános iskolában, az idősebbek esetében gyak-
rabban lehetett olyanokkal találkozni, akik mindössze négy osztály végeztek el. (A 
negyedik évfolyam elvégzését és a tanulmányok megszakítását jelentős mértékben az 
50 éves kor feletti nők jelölték meg, csekély számban vannak jelen az azonos korcso-
porthoz tartozó férfiak. Ennek számos ok-okozati összefüggése van, többek között a 
korai házasságkötések, a gyermekvállalás és az egyéb családi problémák.) Ezek nagy-
mértékben befolyásolták a válaszadókat abban, hogy az adott életszakaszban nem 
tudták folytatni/befejezni az általános iskolai tanulmányaikat. 

Az életkorokból adódó különbségnek megvannak a maguk „történelmi” okai, de itt 
inkább arra a tanulás eredményessége szempontjából fontos összefüggésre hívjuk fel 
a figyelmet, ami az elvégzett évek száma és a tanulás újrakezdéséig eltelt évek száma 
között áll fenn. Nyilvánvaló, hogy az újrakezdés sikerességében sokat jelenthet az is-
kolai évek alatt megszerzett tudáselemek és kompetenciák szilárdsága, „időtállósága”.

0

50

100

150

200

16–25 év 26–30 év 31–40 év 41–50 év 51–60 év 60 év Nem
válaszolt

133

83

155 149

74

10 8



5.

169

Az újrakezdő tanulók: felnőttek az iskolában

48. ábra  Az általános iskolai tanulmányok során az utolsó befejezett évfolyam (fő)

Forrás: A kutatás adatbázisa (TKKI)

A sikeresség egyik fontos tényezője az lehet, ha a tanuló képes szembenézni saját 
„tanulástörténetével”, másképpen fogalmazva, hogy le tudja-e vonni a kudarcokból a 
megfelelő konzekvenciákat, s fordítva, tud-e erőt meríteni a folytatáshoz a korábban 
elért eredményekből. A kérdés tehát az, hogy milyen ok(ok)nak tulajdonítják a meg-
kérdezettek azt, hogy korábban abbahagyták iskolai tanulmányaikat?

A hallgatók döntő többsége úgy ítélte meg, hogy azért nem fejezte be az általános 
iskolai tanulmányait, mert voltak családjukban különböző problémák, amelyeket sem 
a család, sem pedig az iskola feltételrendszere nem tudott kezelni. Ezek a családon 
belüli nehézségek többnyire az otthoni (ház körüli) munkában való segítséget, beteg 
szülő(k) ápolását, testvérek nevelését, vagy a napi megélhetésért folytatott küzdel-
mekben történő részvételt takarta.

Csekély számban jelölték azt, hogy különféle betegségek akadályozták őket a tanu-
lásban. 

Néhány esetben jelentek meg olyan tanulói válaszok, mely szerint valaki azért 
hagyta abba a tanulmányait, mert többször évet ismételt, és a szülők inkább „munká-
ba fogták”, ezzel is segítve a családot és enyhítve a mindennapi megélhetési gondokat. 
A túlkorosság „nem volt kifizetődő”, hiszen a lassan felnőtté váló gyerekek munkájára 
az alapvetőn szegény családokban komoly igény mutatkozott.

Azokon a településeken, ahol gyerekkorukban éltek, a tanulók több, mint három-
negyede jelölte be a kérdőívben, hogy működött általános iskola. Ennek ellenére 
nem volt szándékukban befejezni az általános iskolai tanulmányokat a már jelzett, 
és egyéb, még nem érintett problémák miatt. Egyértelműen az látszik, hogy az egyes 
problémákra a hallgatóknak nem elsősorban az iskola elvégzése jelentette a kiutat, 
hanem sokkal inkább – „már gyermekfejjel” – azok a lehetőségek, amelyek szeren-
csés esetben jövedelemmel jártak. Más szóval a családi életstratégiákban nem volt 
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kitüntetett szerepe az iskoláztatásnak. Az alapvető okot – sok más tényezővel kiegé-
szülve – az alacsony iskolázottság családon belüli gyors újratermelődésében látjuk. 
Ezzel függ össze az is, amikor valaki azt válaszolja, hogy „nem volt kedve tanulni”. 
Voltak, akik munkalehetőséget kaptak, és ezért szakították meg a tanulmányaikat, 
de ettől függetlenül, még az eltérő történelmi korokban sem „kedv kérdése” volt a ta-
nulás. Mivel azonban a munkák iskolai végzettség nélkül is elvégezhetőek voltak, így 
könnyű volt a választás. (Ennek kapcsán pl. gyümölcsszedésről, betanított munkáról, 
aktuális segédmunkákról, fémhulladék-gyűjtésről, alkalmi munkákról számoltak be 
a hallgatók.)

A hallgatók közül elenyésző azoknak a száma, akik elköltöztek az adott településről, 
ahol addig az általános iskolai tanulmányaikat végezték, és egy új helyen különböző 
problémákra hivatkozva már nem iratkoztak be az iskolába. A családok elvándorlása 
/elköltözése egyes helységekbe kevés esetszámban jelent meg. Ennek többféle magya-
rázata lehet, de elsősorban az, hogy a munkakeresési célú mobilizációt (különösen az 
utolsó évtizedekben) erősen fékezte egyrészt az, hogy rendkívül magas volt a szülők 
között a munkanélküliek száma, másrészt pedig túlnyomó többségük is csak alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezik. Az elmondottakat erősítik meg az alábbi ábrák.
Szükségtelen az adatok részletes kommentálása. Jól látszik két fontos tény:

1.  a szülők jelentős részének nincs munkája, 
2.  valamint az is, hogy a szülők túlnyomó többsége rendkívül alacsony iskolázott-

ságú.132 (Nyilván azokban az esetekben sem sokkal jobb a helyzet, ahol a szülők 
valamilyen szakmával rendelkeznek. A korszerűtlen, a mai munkaerőpiac szem-
pontjából nem kompatibilis szakmák tulajdonosai is munkanélküliek. A tanulás 
újrakezdése szempontjából azonban kedvező lehet az, hogy a szakmával rendel-
kezők „hosszabb tanulási útvonalakat” jártak be, több időt töltöttek az iskolák-
ban, s ez a tanulási alap – még sok év kihagyást követően is – esélyt kínálhat jó 
eredmények elérésére.

132   Nyilvánvaló, hogy ennek a kérdésnek az esetében nem tekinthető véletlennek, hogy nagyon sokan 
válasz nélkül hagyták. 
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49. A ábra  Szüleinek jelenlegi (vagy utolsó) foglalkozása (fő) 

49. B ábra  Szülei iskolai végzettsége (fő)

Forrás: A kutatás adatbázisa (TKKI)

A tanulók közül – túlnyomó többségük a 16–25 éves korosztályba tartozik – sokan 
jelölték meg azt, hogy azért fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat, mert elér-
ték a tankötelezettség korhatárát. Az elmúlt évek változásai – így a tankötelezettségi 
korhatár leszállítása –, növelték az iskolaelhagyók arányát.

A nők közül sokan azért hagyták abba az általános iskolai tanulmányaikat, mert 
többnyire nagyon fiatalon már a „felnőttek világát élték”, s ez a „szöktetéssel”, a gyer-
mekvállalással és a párkapcsolatok kérdéseivel szorosan összefüggött. A korai terhes-
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ség és korai családalapítás, az ezzel együtt járó szegénység az elmúlt évtizedekben 
fontos mozzanatként jelent meg azokban a beszámolókban, amelyek az iskolaelha-
gyás okairól szóltak.

Az okok egyenként is hozzájárulhattak az iskola elhagyásához és a tanulás befejezé-
séhez, de erre ritkán volt példa. A korai iskolaelhagyást valós és vélt okok együttese idézi 
elő, olyanok, amelyekkel különféle tényezők egybejátszása kapcsán sem az egyén, sem 
pedig a család nem tud megbirkózni.

Ezért van különösen nagy jelentősége a jó minőségű támogatórendszerek kiépítésé-
nek, amelyek akkor érhetnek el eredményt, ha a célcsoport tagjait – egyént és családot 
– komplex jellegű támogatásban részesítik. A munkavállalás és a lakhatási feltételek 
elősegítése, az életfeltételek és az egészségi állapot minőségi javítása, a család egészét 
célzó tanulási környezet kialakítása lehetnek azok az elemek, amelyekre több szektort 
érintő komplex finanszírozási modelleket lenne célszerű kidolgozni.

50. ábra  Mi volt az oka annak, hogy nem fejezte be az általános iskolai tanulmányait? (Az 
említések számában)

Forrás: A kutatás adatbázisa (TKKI)

Az elmondottakat két fontos adalékkal szeretnénk lezárni. Említettük már, hogy 
fontosnak tartjuk azt, hogy a tanulók képesek legyenek átgondolni saját tanulástör-
ténetüket, és arra valamilyen módon reflektálni. A feltett kérdéssel az volt a célunk, 
hogy kiderítsük a korábbi iskolai évek „tanulói teljesítményeit”, de nem a hivatalos 
okiratok, hanem a tanulók önmegítélése alapján. A kép teljesebbé tételéhez kiegészí-
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tő információkra lenne szükség, de egyelőre azok nélkül is megállapítható, hogy a 
megkérdezettek többsége úgy ítélte meg, hogy eredményeit tekintve inkább az osz-
tály gyengébben teljesítő feléhez volt sorolható. Nem kelt meglepetést az sem, amikor 
valaki ennek az ellenkezőjéről számol be, kérdés, hogy milyen közegben, milyen ta-
nulótársak között minősítették őt a legjobban teljesítők egyikének?! Ezeknek az in-
formációknak egy-egy csoport esetében nagy jelentősége lehet. Ha ezekről sikerül pl. 
az előzetes tudás és kompetenciák felmérése, azonosítása kapcsán megbizonyosodni, 
akkor az jó lehetőséget kínál a pedagógusok számára ahhoz, hogy hatékony tanulá-
si formákat tudjanak a tanulók aktivizálásával (pl. tanulópárok kialakítása, kortárs-
mentorálás bevezetése stb.) a tanórákon alkalmazni.

51. ábra  Ön hogyan ítéli meg saját általános iskolai tanulmányait? (Említések számában)

Forrás: A kutatás adatbázisa (TKKI)

A végére hagytuk (nem véletlenül) azt a kérdést, hogy a megkérdezetteknek hány 
gyermeke van. Az alábbi ábráról leolvasható, hogy kiugróan magas gyermekszámmal 
a válaszadók számához képest kevesen rendelkeznek. A kérdés itt azonban nem az 
egyes családokban vállalt gyermekszám megítélése, hanem az, hogy a szülők iskolai 
jelenléte, tanulása nagyon sok gyermek számára szolgálhat példaként. Noha a sikeres 
vizsgákkal a szülők is „előbbre jutottak”, de a legfontosabb hatást – bár ezt egyelőre 
nem tudjuk számszerűsíteni – abban látjuk, hogy az egyes családokban létrejött egy 
olyan helyzet, amely a gyermekek tanulására kedvező hatást gyakorolhat. Nem ál-
lítjuk, hogy a szülők egyik pillanatról a másikra gyermekük tanulástámogatásának 
legfontosabb szereplőivé válhatnak, de azt igen, hogy a szülőnek ez az új szerepe – „a 
tanuló szülő” – kedvező esetben megfelelő kontextuális hatást fejthet ki gyermekük 
iskolai tanulásának eredményessége és hatékonysága szempontjából.
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52. ábra  A válaszadók gyermekeinek száma (fő)

Forrás: A kutatás adatbázisa (TKKI)

A következőkben a tanulói életutakkal kapcsolatban mutatunk be néhány, a korai 
iskolaelhagyással kapcsolatba hozható összegüggést.

Elsőként a képzésbe bevont tanulók válaszait érdemes áttekinteni. Azt kívántuk 
feltárni, hogy milyen okai voltak annak, ha szeretett, és milyen okai voltak annak, ha 
nem szeretett iskolába járni?! A kérdésre adott válaszokat nagyon nehéz „kategorizál-
ni”, mert a feltett kérdésekre adott válaszok többnyire „összemosódtak”. A válaszadók 
számára – hiszen többnyire elég sok év telt el a tanulás abbahagyása óta – inkább csak 
egy-egy valós (vagy vélt) ok maradt meg az emlékezetben, amelyre – mint domináns 
tényezőre – vissza tudtak emlékezni. Nézzünk néhány tipikus választ! (A válaszadók 
helyesírását nem korrigáltuk!)

14. táblázat  A tanulás felfüggesztésének jellemző okai I.

A tanulói válaszok Kommentár
„Szerettem tanulni de sajnos nem tudtam befe-
jezni” (férfi, 28 éves)

Számos hasonló válasz született, amelyben a 
válaszadó nem tárja fel (talán a maga számára 
sem) az iskolaelhagyás valós okát.

„mivel elváltak a szüleim és így felborult a család 
anyukám dolgozot és így nem tudodt elég időt 
rám forditani” (férfi, 28 éves)
Nem voltak szüleim és nem volt aki irányitson” 
(nő, 41 éves)

A szülői minták és a családi életből adódó prob-
lémák, a nevelés hiánya.

„mert a családban nem volt olyan aki iskolában 
járjon” (nő, 46 éves)

Kulcsfontosságú válasz, mert napjainkban is ez 
az egyik legfontosabb oka annak, hogy a tanulók 
nagyon sokat mulasztanak az iskolában, végül 
pedig kimaradnak az oktatásból.
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„mert kötelezövolt” (nő,45 éves)
„Mert muszáj volt,” (nő, 35 éves)

Egy másfajta értékrend elutasítása, amely mögött 
„megengedő” családi minták és stratégiák állnak.

 „nem mert dolgoszni mentem”(nő, 52 éves)
„A szüleimnek segítettem, ezért hagytam abba az 
iskolát” (nő, 48 éves)
„Szegényesen éltünk.” (nő, 55 éves)
„Soha nem volt felszerelésem” (férfi, 39 éves)
„anyukám mindig elkért az iskolából éneveltem a 
Testvéreimet” (nő, 49 éves)
„sokan voltunk testvérek” (nő, 38 éves)

A – bár akkoriban ezt a kifejezést még nem 
használták – mélyszsegénységben élő családok 
esetében kulcsfontosságú volt a gyermekek 
mielőbbi „munkába állítása” és/vagy intenzív 
bevonása a fiatalabb testvére(k) nevelésébe.

„gyenge tanuló voltam” (nő, 39 éves)
„”Osztályt ismételtem és ezért nem szerettem to-
vább menni.” (nő, 39 éves)

A gyenge tanulmányi eredmények, a tanulói  
sikertelenség, a túlkorosság összegződése.

„Korán keltem” (nő, 17 éves) Az adott településen vélhetőleg nem volt iskola.
„Sajnos börtönbe kerűltem fiatalon” (férfi, 33 
éves)

A bűnözés, mint alapvető probléma.

Nyilvánvaló, hogy több esetben a felsorolt problémák „összegződtek”, amelyeknek 
megfelelő orvoslására a korabeli támogató és ellátórendszerek nem voltak – és nem 
lehetettek – alkalmasak. Befejezésül nézzünk meg néhány olyan „speciális” érvet, 
amelyek ma is „ismerősen” hangzanak.

15. táblázat  A tanulás felfüggesztésének jellemző okai II.

A tanulói válaszok Kommentár
„tul fejlett voltam”(férfi, 31 éves) Finom utalás a lányok iránti érdeklődés min-

dent felülíró megjelenésére.
„beléptem a 8-dik évfolyamba de mivel vakbélel 
műtőttek így 4 hónapot voltam odahaza, és így 16. 
életévemet betöltötem újra 8-dikos maradtam, de 
5-dikbe buktam és anyámék munkába vittek hogy 
könnyű legyen a megélhetésünk”(nő, 29 éves)

Zavaros magyarázat a betegség és az iskolai si-
kertelenség egymásba fonódásáról.

„Mert roszul viselkedtem a tanáral.” (férfi, 18 éves)
„fegyelmi tárgyalás során ki rugtak!” ( férfi, 17 
éves)
„Tanköteleség korba határát elérve eltanácsoltak” 
(férfi, 18 éves)

Utalás a – napjaikban egyre gyakoribb – iskolai 
agresszió jelenlétére, ahol a konfliktus vélhető-
leg a tanuló (önkényesen vagy fegyelmivel törté-
nő?) távozásával végződött

„Nagyszüleim neveltek, és haláluk miatt nem fe-
jeztem be az iskolát.” (férfi, 18 éves)
„mert nem anyúkám nevelt hanem egy idős a 
nagymamam” (neme és évn)

A család teljes hiánya.

„Gyermekem szülletett és el kellet tartanom. A 
nagy mamával.” (nő, 45 éves)
teherbe estem és utána Magántanuló lettem, De 
nem tudtam vizsgázni.” (nő, 29 éves) 
„Terhes lettem, szültem” (nő, 39 éves)
„szerelmes lettem.” (nő, 44 éves)
 „Betöltötem a kötelezettség korát 16. évesen Férj-
hez mentem!” (nő, 20 éves)
 „párkapcsolat miatt” (nő, 27 éves)

A korai terhesség (és házasságkötés), családala-
pítás.
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Az alábbi táblázat tanulói az általános iskola negyedik évfolyamáról rendelkeztek 
érvényes bizonyítvánnyal. Minden sorban egy-egy egyéni életút kivonata szerepel, a 
megtört tanulási útvonal szempontjából.

16. táblázat  A tanulás felfüggesztése és újrakezdése közötti idő

Az intézmény, ahol kitöl-
tötték a tanuló által láto-
gatott utolsó évfolyamról 

a bizonyítványt

A kitöltés 
éve

A tanuló 
születési 

éve
Megjegyzés

J-i Általános Iskola (Kö-
zép-Magyarország)

1992/1993 1977 Ebben az esetben a tanuló nem tudta ered-
ményesen befejezni az ötödik évfolyamot, így 
most 38 évesen „évismétlőként” végezte el ezt 
az osztályt. A negyedik évfolyamban egyéb-
ként már 15 évesen tanult.

J-i Általános Iskola (Kö-
zép-Magyarország)

1992/1993 1976 Ezt a tanulót közel 16 évesen, szülői kérésre 
felmentették az óralátogatás alól, ezért neki is 
meg kellett ismételni az ötödik évfolyamot, 25 
év után.

J-i Általános Iskola (Kö-
zép-Magyarország)

1968/1969 1959 A mini-csoport legidősebb tanulója a negyedik 
évfolyamra „időben” járt, hogy miért hagyta 
abba az iskolát, azt nem tudjuk.
Az ötödik évfolyamot közel 56 évesen végezte 
el.

J-i Általános Iskola (Kö-
zép-Magyarország)

1995/1996 1980 Első alkalommal ennek a tanulónak nem sike-
rült eredményesen elvégezni az ötödik évfolya-
mot, igaz, akkor már 15 éves volt.
Két évtizedet hagyott ki a tanulásban.

J-i Általános Iskola (Kö-
zép-Magyarország)

2012/2013 1997 Ebben az esetben is a túlkorosság lehetett az 
(egyik) oka annak, hogy a tanuló befejezte a 
tanulmányait, de viszonylag hamar újra bekap-
csolódott a tanulásba.

S. G. Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti In-
tézmény

1998/1999 1983 Ebben az esetben a tanuló igazolatlan órái 
(közel 130 óra!) miatt nem kaphatott bizonyít-
ványt.
A negyedik évfolyamot közel 15 évesen kezdte 
el. 

S. G. Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti In-
tézmény 

2008/2009 1998 Ennél a tanulónál nem volt jelölve a tanulás fel-
függesztésének/abbahagyásának az oka.
17 éves korában lépett a „felső tagozatba”, és 
végezte el az ötödik évfolyamot. Fiatal kora 
ellenére így is hat évet kihagyott – tehát több 
időt, mint amennyit korábban az iskolában töl-
tött – mielőtt újból jelentkezett az iskolában.

K. T.  Általános Iskola 1989/1990 1976 Ez a tanuló 13 éves korában fejezte be az alsó 
tagozatot.
Ő is több, mint két évtizedet kihagyott a tanu-
lásban.
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SZ. K. Általános Iskola 1983/1984 1970 Ez a tanuló az 1984/85-ös tanévben elkezdte az 
ötödik évfolyamot, de több tárgyból megbu-
kott, így évfolyamismétlésre utasították.
Figyelemre méltó azonban, hogy a negyedik 
évfolyamot 13 éves korában kezdte meg.
Az ötödik évfolyam sikeres elvégzésére 45 éves 
korában került sor. A tanulás befejezése és az 
újbóli megkezdése között közel 30 év telt el!

A mikrominta adataiból néhány következtetés levonható. 
1.  Az egyik legfontosabb tényező, amely a mintába került tanulók esetében az iskola 

(a tanulás) elhagyásához/felfüggesztéséhez vezetett, az a túlkorosság volt. Nyil-
vánvaló, hogy ezek a tanulók már alsó tagozatban is súlyos tanulási kudarcokat 
szenvedtek el, amelyek miatt többnyire az adott tanévet meg kellett ismételniük.

2.  Az iskolából kimaradt tanulók többségénél nagyon hosszú idő telt el addig, amíg 
valamilyen ok miatt újra rászánták magukat a tanulásra. A tanulás idejére kap-
ható jövedelem látszólag a legfontosabb tényező, és talán bizonyos, hogy az idő-
sebb korcsoportokhoz tartozók esetében ez önmagában is magyarázó ok lehet. A 
fiatalabbak esetében azonban több tényező is szerepet játszhat, így 

a baráti/rokoni körben tapasztalható példák ereje,
•	 a nagyobb érvényesülési esély (jobb szakma és/vagy munkahely lehetőségé-

nek) megszerzése a magasabb iskolai végzettség birtokában.
•	 Mindennek ellenére a tanulás az idősebbek esetében is fontos tényező, hi-

szen a fiatalok előtt minta- és példaértéke lehet!

Érdemes az elmondottak megerősítésére egy másik adatsort is végignézni. Azt sze-
retnénk ezzel erősíteni, hogy a figyelem már az alsó tagozatban megjelenő, különféle 
okok miatt hátrányos helyzetűnek minősített tanulókra irányuljon, elsősorban azért, 
hogy a tanulási kudarcok okainak felismerése már itt megtörténjen, és legyenek ezek-
nek a megfelelő orvoslására eszközök a pedagógusok kezében. 

Az alábbi példában egy Észak-magyarországi képzési hely adatait mutatjuk be, ahol 
a tanulók hasonlóképpen az ötödik évfolyam vizsgáin szerepeltek. Az egyes esetek 
kapcsán rövid kommentárokat fogalmaztunk meg, jelezve, hogy az alacsony iskolá-
zottság ok-okozati kérdéseinek a azonosításához/felszámolásához alapvetően szükség 
lenne olyan esettanulmányok készítésére, amelyek az egyéni életutak vizsgálatával 
foglalkoznának.
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17. táblázat  A korai iskolaelhagyás lehetséges okai

Melyik intézményben 
töltötték ki a tanuló által 
látogatott utolsó évfo-
lyamról a bizonyítványt

A kitöltés 
éve

A tanuló 
születési 

éve
Megjegyzés

Összevont 4 évfolyamos 
általános iskola

1995/1996 1980 Ez a tanuló 15 éves korában szerezte meg a 
negyedik osztályról a bizonyítványt. 
19 év után kezdte újra a tanulmányait.

Összevont 4 évfolyamos 
általános iskola

1980/1981 1967 Ebben az esetben is az az érdekes, hogy rend-
kívül hosszú idő – 34 év – után ült újra az 
iskolapadba a tanuló. 

Összevont Általános iskola 2000/2001 1984 A tanuló 16 évesen járt a negyedik osztályba.
P. úti Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Intéz-
mény

1989/1990 1974 Ebben az esetben csak egy év különbség van 
(a fenti esettel szemben).

S-i Általános Művelődési 
Központ

1999/2000 1983 A tanuló 16 évesen végezte el a negyedik 
osztályt.

Cs-i Általános Iskola n.a. 1954 Akármi is történt korábban, az bizonyos, 
hogy a tanuló 61 éves korában folytatta a 
tanulmányait. Nyilvánvaló, hogy ebben az 
esetben a döntő momentum – a fő motivá-
ció – a képzésre járó összeg volt, de ezt sem 
tekintjük – függetlenül a tanuló konkrét 
eredményeitől – felesleges próbálkozásnak. 
Ezeknek a személyeknek a példája fontos le-
het a fiatalabb korcsoportok számára.

P-i úti Általános Iskola 1992/1993 1980 Ez az adatsor látszólag kedvező – a többivel 
történő összehasonlításban – ám valami tör-
tént, amiért a tanuló abbahagyta a tanulmá-
nyait. A negyedik osztály végén 12 éves volt.

Dolgozók Általános Isko-
lája

1982/1983 1968 Ez a példa egy jó esettanulmány alapját ké-
pezhetné. Miért került ez a tanuló 14 éves 
korában a dolgozók iskolájába? A választ 
tudjuk, hiszen azokban az években a túlkoros 
tanulók „átirányítása” tervszerűen zajlott. A 
problémát ebben az esetben az jelenti, hogy a 
tanuló ebben a képzési formában sem tudott 
eredményt felmutatni.

n.a. 1974/1975 1963 Egy rendkívül érdekes adat ez, hiszen a tanu-
ló „éppen hogy” túlkoros volt. Miért hagyta 
abba a tanulmányait?

S-i Általános Iskola n.a. 1957 Fentebb már utaltuk egy ilyen példára. Nyil-
vánvaló, hogy egy 58 éves tanulónak az egyik 
célja a (folyamatos) jövedelemszerzés. Egy 
másik cél lehet az is, hogy példát szeretne 
mutatni unokái vagy a helyi közösség szá-
mára.

Vh. úti Általános Iskola 1968/1969 1956 Lásd a hasonló fentebbi példát: ez a tanuló is 
„éppen hogy” túlkoros volt. 
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A-i Általános Iskola 2011/2012 1995 Ebben az esetben olyan személyről van szó, 
aki a fiatalabb korcsoporthoz tartozik. Ennek 
ellenére 16 éves volt, amikor a negyedik osz-
tályt elvégezte.

B-i Általános Iskola 1980/1981 1961 Ez a személy közel húsz éves volt, amikor a 
negyedik osztályt befejezte. Eltelt 34 év, mire 
újra kezdte tanulmányait.

B-i Általános Iskola 2002/2003 1976 Ez a tanuló 26 éves korában fejezte be az 
általános iskola negyedik évfolyamát. Az új-
rakezdésig eltelt újabb 12 év.

B.-A.-Z. megyei Önkor-
mányzat Óvoda, Általános 
Iskola

2002/3003 1984 Ebben az esetben is az a gond, hogy a tanuló 
18 éves volt, amikor befejezte a negyedik 
osztályt.

B-i Általános Iskola 1967/1968 1954 Itt talán az egyik legidősebb hallgatóról van 
szó. Bár „csak” 13 éves volt, amikor a negye-
dik osztály befejezte, ezt követően az újabb 
tanulás megkezdéséig eltelt 47 év!

Katolikus Általános Iskola 2002/2003 1991 Olyan tanuló került a mintába, aki a negye-
dik osztályban még „csak” 12 éves volt. Ezek 
azok a nagyon kritikus esetek, amelyeket 
esettanulmányokkal kellene tisztázni, vajon 
milyen okok miatt hagyta abba a tanulást?!

Javaslatok

1.  A közoktatásban tanuló felnőttek számára nélkülözhetetlen az önálló kerettan-
terv. Mivel ez jelenleg rendelkezésre áll, célszerű tartalmi és strukturális szem-
pontból időnként minden iskolafokozat számára frissíteni.

2.  Az alacsony iskolázottságúak esetében (lásd: a közfoglalkoztatottakról szóló 
esettanulmányt) érdemes átgondolni azt, hogy a tanulás megkezdése előtt az 
érintettek olyan tanulást rehabilitáló programokon vegyenek részt, amelyek so-
rán meg kellene erősíteni azokat a programelemeket, amelyek 

 a) kapunyitogató kompetenciákat, 
 b) a szociális és társas kompetenciákat és
 c) a kommunikációs kultúrát erősítik. 
3.  Megfontolandó az is, hogy az általános iskolai végzettséget a munkaerő-piaci 

szerepvállalásra közvetlenül felkészítő, jellegét tekintve komplex (szakmai és 
közismereti elemeket egyaránt tartalmazó) programmal kellene kiváltani, amely 
hatékonyabban szolgálhatná az érintettek munkaerő-piaci szerepvállalását.

4.  Középfokon – (évente 70-100 ezer főről van szó) – az érettségit nyújtó képzés 
során gazdag tartalmat kellene biztosítani, a jelenleginél nagyobb sújt helyezni a 
természettudományos tantárgyakra, és nem kellene lemondani arról az igényről, 
hogy – a felnőttek esetében is – az érettségi kapcsán továbbra is cél az általános 
műveltség biztosítása. 
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5.  A hagyományos munkarendek mellett meg kell oldani a modern tanulási formák 
(távoktatás, e-learning stb.) alkalmazását a felnőttek oktatásában. Ez annyiban 
tantervi kérdés, hogy a program mellé minimum „kontakt-órákat” kell szervez-
ni, és ezt beilleszteni a pedagógusok kötelező óraszámába vagy a kötelező iskolai 
„bent-tartózkodásba”. 

6.  A tantervek használatához hozzá kell rendelni azokat a pedagógiai/andragógiai 
kompetenciákat, amelyek jelenleg többnyire nem állnak rendelkezésre. A tovább-
képzési programok ehhez rendelkezésre állnak – igaz, nem kötelező jelleggel.

7.  Eldöntendő kérdés az is, hogy mivel a következő években továbbra is lehet olya-
nokkal számolni, akik idő előtt elhagyják az iskolát, a felnőttek kerettanterveit ki 
kell(ene) egészíteni „HÍD-programokkal”, vagy a HÍD-programokat „ki kellene 
nyitni felfelé”.

 a)  Híd-program készülhetne tehát azok számára, akik túl vannak a tankötele-
zettségen, de nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel. A cél kettős 
lehet:

  1)  a szakképzésbe történő bevezetés, végső soron a szakképesítés 
megszerzésére történő felkészítés

  2)  kiegészítve azokkal a kompetenciákkal, amelyek nélkülözhetetle-
nek a munkaerő-piaci/társadalmi integrálódáshoz.

 b)  Azok számára is készítendő HÍD-program, akik felnőttként végzik el a 
szakiskolát. Itt a cél az, hogy e program segítségével megszerezhessék az 
érettségit (és esetleg felsőfokú tanulmányokat folytathassanak).
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BEFEJEZÉS

Végére érve a fejtegetéseknek, reméljük, hogy sikerült érzékeltetni a kötet céljait. Az 
egyes fejezeteken végigtekintve úgy látjuk, hogy a korai iskolaelhagyást követően a 
tanulás (sikeres) újrakezdése (és majdani befejezése) csak számos tényező szerencsés 
egybejátszása kapcsán következhet be.

Az azonban nyilvánvaló, hogy „önmaguktól még a legkedvezőbb körülmények 
sem garantálhatják a sikert. A legnagyobb esély erre akkor kínálkozik, ha az egyé-
neket minél korábban képessé tudjuk tenni arra, hogy bekapcsolódhassanak az élet-
hosszig tartó tanulás intézményekkel körülbástyázott folyamatába. Arra, hogy ennek 
a folyamatnak mikor kell elkezdődnie, nincs általános recept. Az optimális megoldást 
az jelentheti, ha minden esetben az egyének helyzetéből indulunk ki. Ha a kedvezőt-
len családi és egyéb körülmények miatt az intézmények bevonásával járó fejlesztésre 
már a születés pillanatától szükség van, akkor ezt kell cselekedni, ha a körülmények 
kedvezőbbek, akkor a korai gyermekkort körülvevő családi közegből az óvodáztatás-
ba kell a gyermekeket bevonni.

Az intézményes jellegű szocializációs folyamatban az a legfontosabb, hogy az első 
pillanattól kezdve a tanulás kerüljön a középpontba. Másképpen fogalmazva, az élet-
kori feltételeknek megfelelően a cél, hogy az intézmények arra készítsék fel a jövendő 
felnőttjeit, hogy a körülöttük zajló, a környezetből adódó változásokra minden eset-
ben legyenek képesek (lehetőleg sokféle metódusban) tanulással reagálni.

A kötet egyes fejezetei tehát amellett érvelnek, hogy a fenti bekezdésben foglalt el-
várásoknak csak akkor van és lesz realitása, ha az egyéni és közösségi keretekben vég-
zett tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása minél korábban elkezdődik. Az 
éveken át tartó fejlesztési folyamat lehet arra a garancia, hogy a tanulással kapcsolatos 
készségek, képességek és attitűdök felnőtt korban is „működni” fognak.

És ellenkezőleg: ha a kedvezőtlen körülmények között élő gyermekek esetében a 
korai fejlesztések elmaradnak, nemcsak az iskolai kudarc válik „borítékolhatóvá”, ha-
nem az is, hogy az iskolából kimaradó, vagy az iskolát csak szerény teljesítményekkel 
elvégző tanulók esetében is a tanulás újrakezdése csak rendkívüli nehézségek leküz-
dése árán valósulhat meg (és akkor sem garantálható a siker). A tanulás felnőttkori 
újrakezdése mindenképpen jelentős költségeket igényel, elsősorban azért, mert a leg-
hátrányosabb helyzetűek esetében „önerőre” nem, vagy csak igen csekély mértékben 
lehet számítani. A támogatórendszerek kiépítése (és a felnőttkori tanuláshoz nélkü-
lözhetetlenül) szükséges módszertanok kidolgozásának forrásigénye minden bizo-
nyítvány „fajlagos értékét” megnöveli, nem beszélve azokról a járulékos elemekről, 
amelyek a tanulásra felszabadított idő költségeiből adódnak.

Jelen kötetet egy komplex problémahalmaz megoldásához szükséges szerény be-
vezetőnek szántuk. A cél egyrészt a gondolatébresztés (vagy másképpen: a korábban 
gondoltak át- és újragondolásának elősegítése) volt, másrészt a figyelem ráirányítása 
azokra a konkrét tennivalókra, amelyek nélkül nem válnak megvalósíthatóvá a kötet-
ben tárgyalt témákkal kapcsolatos stratégiai elképzelések.
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I.

A strukturált interjúk kérdései

Elemzési dimenziók

A beszélgetések elemzését kódolással kezdtük, amelynek során tematikus blokkokat 
alakítottunk ki. Ezeket az elemzés második szintjén főbb dimenziókra szűkítettünk. 
Az elemzés az alábbi kulcstémák mentén szintetizál. 

Fő kérdéscsoportok és orientáló kérdések

1. témakör
 A jelenleg a kötelező beóvodázásra vonatkozó tapasztalatok alapján a megjelenő 
erősségek (pozitívumok), hátrányok, akadályok. A fejlesztésre vonatkozó lehető-
ségek.

Ebben a témakörben a beszélgetésben érintettük azt, hogy a megszólaló milyen-
nek tartja a térség foglalkoztatási kínálatát, szerinte melyek a fő foglalkoztatási 
irányok?
Lát-e a beóvodázás szempontjából nehéz helyzetben lévő helyszíneket (csoporto-
kat)? Ha csoportok, hogyan jelennek meg az adott óvoda (körzet, térség) feladat-
körében?
Mit gondol arról, hogyan illeszkedik a hétköznapi gyakorlathoz a törvényi szabá-
lyozók által leírt vonatkozó textus? Mire és milyen mértékben képes választ adni 
a gyakorlat a megjelenő problémák közül?

2. témakör
 A téma szempontjából kulcsszerepet betöltő szervezetek (tanácsadás, fenntartás, 
civil szféra stb.) feltérképezése. Az óvoda kitüntetett szerepe. 

Ebben a témakörben a beszélgetésben érintettük azt, hogy van-e szakemberhiány 
a település környezetében, erre hogyan tud reagálni az intézmény – különösen a 
beóvodázás vonatkozásában.
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Próbálnak-e – ha igen, akkor hogyan – segítséget nyújtani a gyermekeknek esé-
lyeik javítása érdekében? 
Az önkormányzatok-tankerületek, civilek, intézmények, szülők stb. segítik-e va-
lamilyen formában az óvoda lehetőségeinek, a környező intézményekkel történő 
együttműködés kínálatának feltárását-növelését, a folyamatok (hétköznapi gya-
korlat) támogatását? 

3. témakör
 Azonosíthatók-e a háromévesek kötelező beóvodáztatása következtében megjelenő 
feladatok bővítéséhez szükséges hiányzó képzések, készségek.

Részletezve: 
Tapasztalata szerint az intézmények jelenlegi emberi erőforrásai mennyire felel-
nek meg az igényeknek az új feladatokkal kapcsolatban? 
A hiányzó pedagógus-kompetenciák pótlására igényelnének-e képzéseket? Ha 
igen, milyen területen? Ebben kik lehetnének partnerek?
Melyek azok a releváns kompetenciák, amelyeket az eredményes óvodai-iskolai 
pályafutáshoz elvárnak?
A gyermekeknek milyen készségekkel, formálisan nem köztudott kompetenciák-
kal kell rendelkezniük a sikerekhez?
A jelenlegi tartalmi kínálat mennyiben támogatja ebben (a gyakorlatban) az 
óvodapedagógusokat?
Milyen javaslataik vannak a kínálat bővítésére, újítására?

4. témakör
 Korábbi tapasztalatok, korábbi projektekből gyűjtött jó gyakorlatok, a már létezők, 
az adott területen a helyi stratégiai kezdeményezések, tervek.

A témakörön belül orientáló kérdések:
Voltak-e a hároméves gyermekek fejlesztése (elérése, beóvodáza stb.) eredményes 
gyakorlatának alakítására vonatkozó kezdeményezések (projektek?)
Ha igen, milyen tapasztalatokat szereztek? Sikerfeltételek, kudarcok okai stb.
Mi a véleményük a témában induló fejlesztések szükségességéről? Mit várnak et-
től? Mit kell ahhoz tenni, hogy ők maguk ebben aktívan közreműködjenek?
Az óvodákban kik támogatják az innovációkat, milyen eszközökkel? És az óvo-
dán kívül?

Nyitott kérdések
a)  Hogyan értékeli a jelenlegi állapotot (gyakorlatot)? 

Melyek a legfontosabb érvek a rendszer további fejlesztése, illetve a meglévő ered-
mények fenntartása mellett?
Melyek azok a területek, ahol a szülők a legnagyobb (és leghasznosabb) segítséget 
kapták a gyakorlatban?
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Melyek a megvalósítás legnagyobb nehézségei? (Mire vezeti vissza ezeket?) 
Mi volt a fenntartó (önkormányzat, KLIK) szerepvállalása?

b) Hogyan képzeli el a rendszer továbbfejlesztését?

II.

Kapcsolódó stratégiák (annotáció)

Az EU 2020 stratégia133

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben 
megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi 
gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a 
válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott meg-
szüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit 
kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, me-
lyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelennek. Az ok-
tatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi 
kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval 
csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, il-
letve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, vagyis mind 
a nőket, mind pedig a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, 
politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

A Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és férfiakkal való egyenlő bánásmód elvé-
nek a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafel-
tételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv. 

A Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód elvé-
nek a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról. 

133   A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Köz-
ponti Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az 
Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés 
érdekében. Brüsszel, 2012. május 30. Letöltés: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:2020:FIN:Hu:PDF (2016. 05. 20.)
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A Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

Nemzeti Reform Program134

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a 
nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, 
a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reform-
programok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, 
továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a nö-
vekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, 
hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költség-
vetési vonzatai lesznek.135 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsopor-
tok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 
intézkedéseket tett.

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia136

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-
ben jóváhagyott A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig 
című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés 
érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hang-
súlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszá-
molása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problémate-
rületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú 
távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő 
kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel a többi, a társadalmi felzárkózás szem-
pontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatáspolitikára, a 
vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.

 „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia137

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indo-
kolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek 
fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a 

134   A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0. Magyarország Kormánya, 2012. április Letöltés: www.
kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20
(SzKT%2020).pdf (2016. 05. 15.) 

135   Európai Bizottság, Európa 2020 Letöltés: http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-docu-
ment-type/index_hu.htm (2016. 05. 15.)

136   Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011–
2020.) Budapest, 2011. november Letöltés: http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzar-
kozasi-strategia (2016. 05. 15.)

137   47/2007. (V. 31.) OGY határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032.; 
www.biztoskezdet.hu Letöltés: http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_content&view-
=article&id=7&Itemid=89 (2016. 05. 15.)
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gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a 
nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társa-
dalom közös távlati érdeke. 

Roma Integráció Évtizede Program138

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 
Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány felada-
tául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves idősza-
kokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, 
foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kap-
csolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, 
a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a 
feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség meg-
teremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon 
és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.

Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült doku-
mentumot (88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal 
kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009–2024. időszakra vonatkozóan. 
Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az 
egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó 
részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén 
történik, a 2012–2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat 
rendelkezik. 

138   A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2008. Letöltés: http://www.romadecade.org/cms/upload/
file/9317_file3_decade_of_roma_inclusion_hu_fin.pdf (2016. 05. 15.)
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Alapismeretek: mindazok a nélkülözhe-
tetlen ismeretek, amelyek képessé teszik az 
embert arra, hogy eligazodjon az élet fon-
tosabb területein, s amelyeknek birtokában 
eljut az élethelyzetek valóságon nyugvó fel-
ismeréséhez és megértéséhez. Az ~ körébe 
elsődlegesen az írás-olvasás és az alapfokú 
matematika ismerete tartozik. Ezek megér-
tése, elsajátítása és alkalmazása lehetetlen a 
szükséges elemi készségek kialakítása nél-
kül. Ezenkívül az ~ körébe tartozik az is, 
hogy az egyén mennyire képes elsajátítani az 
alapvető viselkedési szabályokat.

Asszimiláció: A kisebbség beolvad a több-
ségbe: önkéntesen vagy kívülről történő 
nyomás hatására átvéve annak kulturális sa-
játosságait és elhagyva a sajátjait.

Deszegregáció: elkülönítés megszüntetésére 
irányuló cselekvés.

Egyéni felkészülés: az ismeretek önálló, nem 
szervezett képzési keretek közötti elsajátítá-
sa.

Felnőttek iskolarendszerű szakképzése: a ~ 
szakműveltség-képzettség részlegesebb vagy 
teljesebb rendszerét nyújtja valamely szakte-
rület tudásigényének különböző fokozatain, 
és a személyiséget – ennek megfelelően – 
részlegesen, egy megadott irányba, korlátok 
között fejleszti; a ~ pótló, kiegészítő és to-

vábbképző jellegű; bizonyos végzettség meg-
szerzésére, illetve a szakterület változásainak 
(végzettséget nem adó képzéssel történő) 
nyomon követésére, valamint magasabban 
minősített szakmai tudás megszerzésére irá-
nyul, és munkához kapcsolódik.

Felnőttképzés: a felnőttek céltudatos és terv-
szerű fejlesztésére irányuló tevékenységek-
nek azt a komplexumát foglalja magában, 
melyben meghatározott kompetenciák ki-
művelése kap hangsúlyt.

Felnőttoktatás: az iskolarendszerben (jelen 
esetben a köznevelési rendszerben) tanuló 
felnőttek oktatási-képzési formája. 

Fogyatékkal élő személy: aki érzékszervi, így 
különösen látásszervi, hallásszervi, mozgás-
szervi, értelmi képességeit jelentős mérték-
ben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg 
a kommunikációjában számottevően korlá-
tozott, és ez számára tartós hátrányt jelent 
a társadalmi életben való aktív részvétel so-
rán (lásd 2013. évi LXII. törvény A fogyaté-
kos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosításáról). A fogyatékkal élők munka-
erőpiacon való megjelenésének előmozdítása 
érdekében szükséges a fogyatékkal élők szá-
mára az akadálymentes környezet kialakítá-
sa, továbbá a közlekedési nehézségek miatt a 
távmunka lehetőségének biztosítása. A szo-

Fogalomtár
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ciális ellátások területén a fogyatékossággal 
élő személyek esetében a saját lakókörnyezet-
ben történő segítségnyújtás kap prioritást. 

Hátrányos helyzetű tanuló fogalmának a 
változása:
2013. augusztus 31-éig a hátrányos, halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermek fogalmát 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 121. §-a tartalmazta, amely szerint:
2005-ben 
14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, 
akit családi körülményei, szociális helyze-
te miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki 
után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítanak; ezen belül halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb 
az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott ta-
nulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy 
a szülő a gyermek, tanuló után rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra jogosult, to-
vábbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós 
nevelésbe vettek;
2008-ban 
14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, 
akit családi körülményei, szociális helyzete 
miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságát a jegyző megállapította; 
e csoporton belül halmozottan hátrányos 
helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló törvényben szabályozott eljárásban 
tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás 
gyermek esetén a gyermek három éves ko-
rában, tanuló esetében a tankötelezettség 
beállásának időpontjában legfeljebb az isko-
la nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmá-
nyait fejezte be sikeresen; halmozottan hát-
rányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, 
akit tartós nevelésbe vettek;
2011-ben, illetve 2013-ban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben ennek meghatározása már nem 
szerepel. Ezért került be a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvénybe (a továbbiakban: Gyvt.) 
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
(fiatal felnőtt) fogalma és ennek megállapí-
tása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás 
körébe tartozó hatósági intézkedések egyike. 
A szabályozás célja a gyermek hátrányainak 
kompenzálása, esélyeinek növelése kora-
gyermekkortól fiatal koráig, minél sikere-
sebb társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság, ami a je-
lenlegi hátrányos helyzet meghatározója, a 
gyermekes család anyagi helyzetét mutatja és 
önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a gyermek egyidejűleg valóban hátrányos 
helyzetű is, vagyis az életminőségét, iskolai 
sikerességet általában kedvezőtlenül befolyá-
soló egyéb hátrányok (zsúfolt lakás, szülők 
alacsony iskolai végzettsége, munkanélküli-
sége stb.) is fennállnak.

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, hall-
gató fogalma
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
mek és nagykorúvá vált gyermek (fiatal fel-
nőtt), aki esetében az alábbi körülmények 
közül egy fennáll:
a)  a szülő vagy a családba-fogadó gyám ala-

csony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyer-
meket egyedül nevelő szülőről vagy a csa-
ládba-fogadó gyámról – önkéntes nyilat-
kozata alapján – megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik.

Az iskolai végzettségéről szóló nyilatkozat 
megtétele továbbra is önkéntes alapon törté-
nik. 
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Alapfokú iskolai végzettség: a köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyol-
cadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított 
bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – 
alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. (Pl. egy 
9. évfolyam elvégzése, vagy egy középfokú ok-
tatási intézmény pár osztályának elvégzése a 
középfokú végzettség megszerzése nélkül az 
alapfokú végzettséget nem befolyásolja, hi-
szen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)
b)  a szülő vagy a családba-fogadó gyám ala-

csony foglalkoztatottsága, ha a gyerme-
ket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családba-fogadó gyámról megállapítható, 
hogy a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény igénylésekor a Szociális törvény 
33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény igénylésének időpontját 
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy.

Az alacsony foglalkoztatottság a jegyző nyil-
vántartásából vagy a munkaügyi központ 
igazolása alapján állapítható meg.
Az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a alapján ve-
zetett nyilvántartása vagy a 33. §-a szerinti 
ellátásra való jogosultság hiányában az álla-
mi foglalkoztatási szervnek a gyermeket neve-
lő szülők bármelyikének, a családba-fogadó 
gyámnak az álláskeresőként történő nyilván-
tartásáról szóló igazolása,
c)  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illet-

ve lakáskörülményei, ha megállapítható, 
hogy a gyermek a településre vonatko-
zó integrált városfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókör-
nyezetben vagy félkomfortos, komfort 
nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek.

Az igazolás módja a településre vonatkozó 
integrált városfejlesztési stratégia szegregá-
tum-meghatározása alapján, vagy ennek 
hiányában a lakókörnyezet, illetve lakás-
körülmények tekintetében az elvégzett vagy 
beszerzett környezettanulmány. A környe-
zettanulmány elvégzésére a települési önkor-
mányzat jegyzője felkérheti a gyermekjóléti 
szolgálatot.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:
„Halmozottan hátrányos helyzetű
a)  az a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre jogosult gyermek és nagykorúvá 
vált gyermek, aki esetében az fenti a)–c) 
pontokban meghatározott körülmények 
közül legalább kettő fennáll,

b)  a nevelésbe vett gyermek,
c)  az utógondozói ellátásban részesülő és 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyban ál-
ló fiatal felnőtt.”

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzet fennállásának megállapítása
A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön 
döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal egye-
ző időtartamra (egy évre) – megállapítja a 
gyermek, nagykorúvá vált gyermek (fiatal 
felnőtt) hátrányos vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetének fennállását.
A jogosultság időtartama
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzet fennállásának megállapítása a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítását követően is kérel-
mezhető. Ebben az esetben a fentebb meg-
határozott feltételek fennállását a kérelem 
benyújtásának időpontjára vonatkozólag 
kell vizsgálni, valamint a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzet a kérelem be-
nyújtásának napjától a fennálló rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára 
állapítható meg (egy évre).
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A hátrányos, halmozottan hátrányos hely-
zet fennállásának megállapítására irányuló 
kérelmet az erre rendszeresített kérelem-
nyomtatvánnyal kell kezdeményezni. Jog-
szabályban került meghatározásra, hogy a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
feltételeinek meglétét miként lehet megálla-
pítani. 

Kedvezmények a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetűek számára
Köznevelési törvény
16. § (3) Az állami fenntartású és az állami 
feladatellátásban részt vevő alapfokú művé-
szeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás 
biztosított térítési díj ellenében a főtárgy 
gyakorlatának és elméletének elsajátításá-
hoz, valamint tanévenkénti egy meghallga-
tás és egy művészi előadás, továbbá e szolgál-
tatások körében az iskola létesítményeinek, 
felszereléseinek használata. Minden esetben 
ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, 
a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzék-
szervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyaté-
kos, továbbá az autista tanuló részére az első 
alapfokú művészetoktatásban való részvé-
tel.
50. § (6) Az általános iskola köteles felven-
ni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye a körzetében található (a továbbiak-
ban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a 
településen több általános iskola működik, 
az egyes általános iskolai körzeteket úgy kell 
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek egyenletes aránya a nevelési-oktatási 
intézményekben.
51. § (1) Ha az általános iskola a felvételi kö-
telezettsége teljesítése után további felvételi, 
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a továb-
bi felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben 
kell részesíteni a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket, tanulókat. (3) A (2) 
bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés 

nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos 
helyzetű.
72. § (3) A halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy 
gyermeke óvodába járatásához – a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint – 
anyagi támogatást kapjon.

Felsőoktatási törvény
54. §A felsőoktatási intézmény mentorprog-
ram keretében nyújt segítséget a hátrányos 
helyzetű hallgató tehetségének kibontakoz-
tatásához.
108. § E törvény alkalmazásában
28. mentorprogram: a képzésnek az a sajá-
tos formája, amelyben a hátrányos helyzetű 
hallgató felkészítéséhez, felkészüléséhez a 
felsőoktatási intézmény hallgatója, oktatója 
segítséget nyújt.
Szakképzési törvény
Június 12-én léptek hatályba azok az új sza-
bályok, amelyek szerint mindenki ingyen 
szerezheti meg az első két szakképesítését 
iskolai rendszerű képzésben, vagyis végez-
het el két, az Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) szereplő tanfolyamot. Korábban csak 
az első képzésért nem kellett fizetni (http://
eduline.hu/felnottkepzes/2015/9/14/ingye-
nes_OKJ_2015_tudnivalok_31E553, Letöl-
tés: 2016. 05. 15.)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden 
HEP)
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
életkörülményeinek javítását szolgáló he-
lyi esélyegyenlőségi program elkészítését az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-
vény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a 
települési önkormányzatok számára. 
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési 
tervből áll, amelyet a települési önkormány-
zat ötévente, öt év időtartamra fogad el. El-
készítésének szempontjait, az esélyegyen-
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lőségi területeket és a HEP célcsoportjait a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészí-
tésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) 
Korm. rend.) tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészíté-
sének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 
5.) EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. 
(VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú mel-
léklete rögzíti azokat a statisztikai mutató-
kat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a 
HEP elkészítésének alapját képezik.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Terve (röviden HEP IT)
A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket tartalmazza az 
Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az 
intézkedéseket a 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe véte-
lével kell meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. 
(VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékleté-
ben található forma szerint kell elkészíteni.

Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős 
Fórum (röviden HEP Fórum)
A HEP-t a települési önkormányzati köz-
tisztviselők vagy közalkalmazottak készítik 
el az Ebktv. 31. § (5) bekezdésének előírása 
alapján, elfogadása során figyelembe kell 
venni a települési nemzetiségi önkormány-
zatok véleményét. A programalkotás során 
törekedni kell a települési önkormányzat 
egyéb fejlesztési terveivel, koncepcióival tör-
ténő összhangra. 
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI ren-
delet 2. számú mellékletének 9. pontjára fi-
gyelemmel javasolt, hogy a HEP elkészítése 
széles körű szakmai egyeztetés mellett tör-
ténjék, bevonva a hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok számára ellátást, szolgál-
tatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi 
önkormányzati, állami és civil szervezetek 

képviselőit, a szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
58/B. §-a által a 2000 fő feletti települések 
esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal 
képviselőit.

Integráció: A társadalom különböző cso-
portjainak közös térben megvalósuló sikeres 
együttélése, illetve az együttélés feltételeinek 
megteremtése. Az integráció egyik változata 
a „rideg integráció”, mely fókuszában a cso-
portheterogenitás létrehozása áll, és amely 
nem tesz tartalmi beavatkozást a heterogén 
csoportban történő sikeres fejlesztésre. 

Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz 
az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú 
folyamata. Azon a társadalmi felismerésen 
alapul, hogy különböző életmódok és iden-
titások létezhetnek egy időben és egy helyen, 
és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció 
gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az inklu-
zív társadalom mint szemlélet követői a köl-
csönös befogadást tartják szem előtt minden 
területen.

Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló 
nevelési térben a gyerekek/tanulók befoga-
dó nevelése akkor tud megvalósulni, ha a 
gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális 
hátteréből, valamint egyéni adottságaiból 
adódó különbségeire az intézmény komple-
xitásában képes reflektálni. Vagyis inkluzív 
az az oktatást-nevelést megvalósító intéz-
mény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző 
sajátosságait maximálisan figyelembe véve, 
azokból kiindulva, azokra értékként építve 
alakít ki befogadó környezetet.

Iskolán kívüli felnőttoktatás: a felnőttokta-
tás nagy részét magában foglaló gyakorlat, 
amely tanfolyamokon, előadássorozatokon, 
szakkörben és az amatőr művészeti csopor-
tokban történik.
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Iskolarendszerű felnőttoktatás: az iskola-
rendszer részeként annak lehetőségét bizto-
sítja, hogy azok a fiatal és idősebb felnőttek, 
akik az erre hivatott életkorban bármely 
okból iskolai tanulmányokat nem folytattak 
vagy tanulmányaikat újabb igényeikhez ké-
pest alacsonyabb iskolai fokozaton fejezték 
be, a közoktatásban elérhető bármely vég-
zettséget utólag megszerezzék.

Marginalizáció: az a folyamat, melynek so-
rán valamely társadalmi csoport önhibáján 
kívül a társadalom peremére kerül.

Modul: 
A ~ curriculum (tanterv) olyan alapegység, 
amelyben a tananyag koherens, összefüggő 
részei egymásra épülnek, vagy egymást he-
lyettesítő egységek.
Tartalmazza a feldolgozáshoz szükséges ösz- 
szes tanulmányi munkát (tanórák, önálló ta-
nulás, értékelés stb.).
A modul több képzési programba is beépít-
hető, felhasználható.
Működés és értékelés (felmérés) szempontjá-
ból zárt, autonóm egységet képez és változa-
tos formában (pl. távoktatás) és sorrendben 
lehet oktatni, tanulni. Nagyfokú rugalmas-
ságot biztosít a képzés számára. A modulban 
megtalálhatók a következő információk:
A képzési céljai és követelményei
A tartalmi elemek átadási módjai (előadások, 
források, távoktatás, médiák stb)
A tanulási folyamatok és helyzetek leírá-
sa (önálló tanulás, computer alapú tanulás, 
gyakorlatok, csoportmunka stb.)
Az értékelési stratégiák és az ehhez szüksé-
ges módszertan (vizsga, írásbeli, szóbeli, ön-
értékelés, feladatok stb.)

Nemzetiségi hovatartozás: Valamely nem-
zetiséghez való tartozás kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, 
ezért nemzetiséghez való tartozás kérdésé-
ben nyilatkozatra senki sem kötelezhető, ki-

vétel, amennyiben törvény vagy a végrehaj-
tására kiadott jogszabály egyes nemzetiségi 
jogok gyakorlását az egyén nyilatkozatához 
köti. 

Nevelési-oktatási program: A nevelési-okta-
tási program a nevelés-oktatás megtervezé-
sét-megszervezését segítő, a Nat-ban és egy 
adott kerettantervben kitűzött nevelési-ok-
tatási célok elérését, tartalmi elemek feldol-
gozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai 
koncepció alapján kidolgozott hét elemű 
rendszer, amely minimálisan egy-egy tan-
tárgyra, egy vagy több műveltségi területre, 
vagy pedagógiai szakaszra terjed ki.
A nevelési-oktatási program részei:
a)  a pedagógiai koncepció, amely a pedagó- 

giai rendszer fejlesztésének indokait, célja-
it, alkalmazásának helyét és módját kifejtő 
dokumentum, mely összefoglalja, elméle-
tileg megalapozza azokat a pedagógiai el-
veket, amelyeken a program alapul; 

b)  a tanulási-tanítási program, amely olyan 
pedagógiai terv, amely a koncepció szelle-
mében kifejti a rendszer célját, követelmé-
nyeit, tartalmát, a tanulási folyamat idő-
kereteit, javasolt módszereit és eszközeit, 
a felhasználható szervezési módokat, utal 
továbbá az értékelés módjára és eszköze-
ire;

 c)  a tanítási-tanulási egységek leírása, a ta-
nulás-tanítási programot alkotó elemek 
részletes kifejtése;

d)  eszközök, amelyek információhordozók, 
illetve feladathordozók és lehetővé teszik 
a tervezett tevékenységek megvalósítását, 
egymással szigorúan – formálisan és tar-
talmilag is – összehangoltan támogatják a 
kitűzött célok elérését;

e)  az értékelés és eszközei, amelyek illeszked-
nek az a) – d) pontokban leírtakhoz, elő-
segítik a tanulói teljesítmények, a tanulói 
fejlődés ellenőrzését és értékelését, az elért 
tudásszint mérését; 
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f)  célzottan fejlesztett továbbképzési progra-
mok, amelyek során felkészítik a pedagó-
gusokat a konkrét program alkalmazásá-
ra;

g)  támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, 
a program karbantartása. 

Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/
vagy a társadalmi asszimilációval szembeni 
védekezésként megvalósuló önkéntes elkü-
lönülés (pl. nemzetiségi intézmények).

Szegregáció: A társadalom valamely szeg-
mensében megvalósuló erőszakos és/vagy 
intézményi-strukturális, nyílt és/vagy rejtett 
elkülönítés.
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