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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A tényekre alapozott oktatáspolitika az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb trendjeként körvonalazódott az oktatás területén, amelyhez az oktatáseredményességi
vizsgálatok is jelentős mértékben hozzájárultak. A minőség és az eredményesség
olyan kulcsfogalmak, amelyek a közoktatás egészét, annak minden szintjét érintik,
sőt, a közoktatás határvonalain túlnyúlva is jelentőséggel bírnak. Elemzésünkben az
eredményesség témakörén belül leginkább a mérés-értékelés és az esélykülönbségek,
méltányosság problémakörére fókuszálva mutatjuk be a különböző oktatáspolitikai
megfontolásokat és kutatási eredményeket, s teszünk fejlesztési javaslatokat.
Az összehasonlító nemzetközi tanulói teljesítménymérések és az azok kapcsán
készülő elemzések alapján sokan jutottak arra a következtetésre, hogy a méltányos
oktatási rendszerekben tanuló diákok összességében magasabb szintű teljesítményt
nyújtanak, mint a szelektívebbekben. Az oktatás terén sikeres országok példái azt
mutatják, hogy azok az iskolarendszerek teljesítenek jobban, amelyek képesek valamennyi diákjukat sikeresen fejleszteni. Ehhez számos tényező kedvező alakulására
van szükség, melyek egy része eredendően az oktatáspolitikai mozgástéren kívüli,
ennek ellenére az oktatás minden szintjének meg kell próbálnia a saját eszközeivel
kompenzálni a külső tényezőkből fakadó hátrányokat. Szakirodalmi feltáró munkánk és saját kutatási eredményeink alapján javaslataink az alábbi fókuszpontok köré
rendezhetők:
• Konszenzusos, explicit oktatáspolitikai célok kijelölésének szükségessége az
oktatás elvárt, mérhető eredményeiről.
• Eredményességet javító országos szintű fejlesztések fenntartása és továbbfejlesztése.
• Átjárható, rugalmas képzési szerkezet kialakítása.
• Konszenzusos, mérhető eredményességi célok kialakítása helyi szinten, alrendszerek szerinti differenciáltságban.
• Minimumkövetelmények megfogalmazása az egyes intézménycsoportok szá-
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•
•
•

•
•
•

mára, számon kérhetővé tétel erősítése és támogatórendszer az elérendő minimumcélokhoz.
Fejlesztési és elszámoltathatósági dimenziók kidolgozása egyes intézménycsoportok számára.
Célzott infrastrukturális, humánerőforrás és szakmai fejlesztések a leszakadó/
alulteljesítő intézmények számára.
A közoktatási intézmények hátránykompenzációs szerepének megerősítése,
a differenciált fejlesztési és tanulásszervezési lehetőségek kiszélesítése, segítő
szakemberek nagyobb arányú bevonása.
Az oktatási rendszer minden szintjén a szakmai felelősség tudatosítása.
Eredményességet javító intézményi gyakorlatok ösztönzése, tudásmegosztás.
Önértékelés fejlesztése, az intézményvezetés szakmai vezetési szerepének
erősítése.
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BEVEZETÉS
A közoktatási rendszerek minősége, eredményessége, hatékonysága az utóbbi évtizedekben minden korábbinál nagyobb figyelmet kapott nem csupán a kutatásokban,
hanem az oktatáspolitikai diskurzusban is. Az oktatás minősége és eredményessége
tágabban értelmezve egy olyan komplex fogalom-együttes, amely a közoktatás egészére, s annak minden területére (tanulói továbbhaladás és tanulási eredmények; az
oktatás tartalmi elemei; pedagógusok képzése, szakmai továbbfejlődése stb.) kihat,
sőt, a közoktatás határvonalain túlnyúlva is jelentőséggel bír, hiszen a bemeneti és kimeneti tényezőket egyaránt szükséges vizsgálni ahhoz, hogy a közoktatás minőségé
ről és eredményességéről tudjunk információkkal szolgálni.
A hazai és nemzetközi oktatáspolitikai kontextus, amelyben ez leginkább értelmezhető, soktényezős: az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb igény mutatkozott
a sokszínű közoktatási intézményrendszer, a sokféle intézmény működésének valamilyen módon való értékelése, ellenőrzése iránt, amelyet az expanziós folyamatok
és ezzel a közoktatás táguló keretei is sürgetővé tettek. Előtérbe került a tényeken
alapuló oktatáspolitikai döntéshozatal, továbbá az oktatás területét is egyre inkább
áthatja a minőség alapú szemlélet, amelynek része egyebek mellett a közoktatási minőségbiztosítás fejlesztése, amelyben a belső és külső értékelések is fontos szerepet
kapnak. A kérdéskör ugyanakkor értelmezhető az iskolarendszer tartalmi és szerkezeti sokszínűségét valamilyen módon ellenőrizni, szabályozni kívánó nemzeti és
nemzetközi standardoknak való megfelelés kontextusában is, hiszen napjainkban az
egységesítési folyamatok a közoktatás területén is fokozottan teret nyertek (Balázsi
és Horváth, 2011).
Hozzájárulnak ehhez azok a nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések,
illetve szakpolitikák is, amelyek az oktatási eredményességmérések fontosságára, az
eredményekből levonható következtetésekre, azok visszacsatolási lehetőségeire hívják fel a figyelmet. A standardizált tesztekkel történő külső mérések a teljesítményorientált elszámoltathatósági rendszereknek is fontos eszközei lehetnek, ám azzal
kapcsolatban, hogy ezeket hogyan használjuk, pro és kontra megfontolásokkal egyaránt találkozhatunk. Az OECD 2013-ban megjelentetett tematikus összefoglalója
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mindenesetre azt mutatja, hogy az egyes országok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanulók, pedagógusok, iskolavezetők, továbbá az intézmények és az oktatási
rendszerek értékelésére és mérésére, amelyek visszajelzéssel szolgálnak a rendszer
egészének működéséről (Synergies, 2013). Ugyanakkor a minőség és az eredményesség többféleképpen értelmezhető, s e fogalmak nem függetleníthetőek a társadalmi
környezettől, az egyes országok fejlettségi fokától, továbbá az oktatáspolitikai megfontolásoktól, célkitűzésektől sem.
A különböző tanulói teljesítménymérések tehát fontos, de nem kizárólagos jel
zések egy adott ország oktatási rendszerének eredményességével kapcsolatban. A közoktatás minőségének és eredményességének értékelését több szinten, több terület
vonatkozásában érdemes megtennünk. A tanulói teljesítményméréseknél maradva
érdemes továbbá figyelembe venni, hogy ezek az eredmények is többféle dimenzióban értelmezhetőek: a – nemzetközi vagy intézményközi összehasonlítást is lehetővé
tevő – átlageredmények mellett például a szórást, a trendjellegű változásokat, vagy a
minimumszintet teljesítők, illetve a kiválók arányát egyaránt célszerű vizsgálni.
A PISA mérési eredményeket alapul véve hazánk nemzetközi összehasonlításban a középmezőnyben található, vagy az átlagosnál valamivel kedvezőtlenebb helyezést ért el a különböző mért területeken. Az átlagértékek vizsgálatán kívül kiemelt figyelmet érdemel a munkaerő-piaci hasznosíthatóság szempontjából a 2-es szint alatt
teljesítők aránya, ami 2012-ben a matematikai készségek terén a diákok 28,1%-át, a
szövegértés esetében 19,7%-ot, a természettudományos képességek területén pedig
18,0%-ot tett ki, s az arányok jellemzően romlottak a 2009. évi méréshez képest. Ezzel egyidejűleg a jól és a kiemelkedően jól teljesítő diákok aránya az előző vizsgálathoz képest nem változott. Összességében Magyarországon valamivel alacsonyabb a
kiváló képességű tanulók aránya az OECD-átlaghoz képest: a tanulók 11,6%-a ért el
kiváló eredményt legalább egy területen, és 2,9%-a teljesített kiválóan mindhárom
területen (a megfelelő OECD átlagok 16,2% illetve 4,4%). (Balázsi és mtsai., 2013)
A tanulói teljesítmény és iskolai sikeresség növelésén túl az oktatási rendszerek
másik fő célja a szociokulturális hátrányok enyhítése, a mobilitási esélyek növelése.
Az erre vonatkozó hazai és nemzetközi eredmények azt mutatják, hogy a hazai oktatási rendszer nem képes eredményesen csökkenteni a tanulók szociokulturális és gazdasági hátteréből eredő hátrányait, továbbá igen jelentősek az egyes iskolák közötti
eltérések is (Balázsi és mtsai., 2013, Országos kompetenciamérés, 2014). A világban
élenjáró oktatási rendszerek tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy egy ország
oktatási rendszerének eredményességéhez a színvonalas pedagógiai munka mellett
az is szükséges, hogy a lehető legjobb minőségű oktatást nyújtsa minden gyermek
számára. A jól teljesítő országok továbbá hatékony segítséget tudnak nyújtani a leszakadás által fenyegetett iskolák és tanulók támogatásában. (McKinsey, 2007)
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Amint az az eddigiekből is látható, az oktatási eredményesség igen komplex
fogalomegyüttes, áthatja a közoktatás egész rendszerét, teljes körű feltérképezésére ebben az elemzésben nem is vállalkozhatunk. Az alábbiakban az eredményesség
témakörén belül főként a mérés-értékelés és az esélykülönbségek problémakörére
fókuszálva mutatjuk be a különböző megfontolásokat és kutatási eredményeket, s
teszünk javaslatot oktatáspolitikai fejlesztésekre. Mindezekhez a probléma azonosításán túlmenően az is szükséges, hogy megvizsgáljuk azokat a hazai és nemzetközi
trendeket, továbbá társadalmi, gazdasági, oktatáspolitikai háttértényezőket, amelyek
különösen hatnak a közoktatás minőségére és eredményességére.
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1
1. FOGALMI KERETEK
1.1. E R E D M É N Y E S S É G , M I N Ő S É G É S H AT É KO N Y S Á G
A minőség és az eredményesség a közoktatás minden szintjén értelmezhető. Eredményes oktatási rendszerről nem beszélhetünk eredményesen működő intézmények,
eredményes pedagógusok és eredményes tanulók nélkül. A közoktatásban nyilvánvalóan elsődleges cél a tanulói készségek és a tanulói ismeretek olyan szintű megalapozása és fejlesztése, amely a végzett fiatalt képessé teszi a későbbi életpályáján a
sikeres helytállásra, a szakmai továbbfejlődésre, a tanulói eredményesség tehát kitüntetett szereppel bír.
Az eredményes oktatási rendszer fókuszában az eredményesen működő iskola
áll, amely nemcsak a tanulói készségek megalapozásának és a tanulási tevékenység
támogatásának színtere, hanem egyben olyan szervezeti formát is jelent, amelyben
a különböző intézményi mechanizmusok hozzájárulnak a minőség folyamatos javí
tásához, amitől végső soron szintén eredményesebb lesz a tanulás. Az intézményi
minőség és eredményesség növelésének számtalan közvetlen és közvetett eszköze lehetséges, kezdve az intézményi önértékeléstől, a külső értékelésen, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításán át a pedagógusok szakmai fejlődését szolgáló továbbképzé
sekig, az intézményen belüli tudásmegosztásig, vagy a hálózati tanulásig.
Mielőtt azonban a részletekbe merülnénk, szükség van a fogalmi tisztázásra
azért is, mert a minőség, eredményesség, hatékonyság fogalmak nem csupán az iskolák, a pedagógusok, a tanulók eredményességét kutató tudomány szemszögéből,
hanem az oktatási rendszer teljesítményét mérni, ellenőrizni szándékozó oktatáspolitika szempontjából is kulcsfontosságúak.
A minőség és az eredményesség fogalmak a legtöbb kutató szerint nem egymás szinonimái. A minőség a tágabb fogalom, amely egyaránt magában foglalja az
9
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eredményesség különböző dimenzióit (pl. tanulói előrehaladás, tanulási eredmények,
munkaerő-piaci kimenetek), de ezen kívül még számos olyan tényezőt is, mint az
intézményen belüli szervezeti folyamatok, az intézménnyel való belső és külső elégedettség stb. (Radó, 2007). Igaz ugyan tehát, hogy a magas minőséget nyújtani képes
iskola egyik legfontosabb kritériuma a magas szintű mérhető tanulmányi eredmény,
a két fogalom közé mégsem tehető egyenlőségjel. A minőségfogalom definiálása a
közoktatásban korántsem egyszerű, amint arra Halász (1999) tanulmányában rámutat, hiszen a minőség értelmezhető általában, de leginkább valamilyen konkrét feladat vagy terület kapcsán, továbbá a különböző szereplők vonatkozásában egyaránt.
A minőség tehát leginkább a szakmai értelemben vett eredményesség tágabb értelmezéseként ragadható meg a közoktatás különböző területein és szintjein, amelynek
éppúgy része a szolgáltatást igénybe vevők elégedettsége, mint pl. a tantervi programok, vagy a pedagógus-továbbképzések minőségbiztosítása.
Az eredményesség fogalma az oktatásban ugyancsak nem könnyen definiálható.
Az oktatás eredménye azonosítható a tanulók tudásszintjével, különböző kimeneti
eredményekkel, munkaerő-piaci jellemzőkkel, de olyan puhább mutatókkal is, mint
például a sikeres szocializáció. Létezik egy igen tág meghatározása az eredményes
iskolának: Madaus, Airasian és Kellaghan definíciója szerint (1980) az eredményes
iskola azt jelenti, hogy eléri a maga elé kitűzött célokat. A definícióból, mivel nem
szabja meg az oktatás elfogadható céljait, az következik, hogy egy iskola számtalan
területen lehet eredményes. A szűken vett pedagógiai célrendszeren túl (nevelés, oktatás) egyéb társadalmi és gazdasági elvárások is felmerülhetnek (Townsend, 1994).
Egy adott iskola eredményességében és minőségében azonban nemcsak az a
döntő, hogy mennyiben felel meg a saját maga által felállított céloknak, hanem az is,
hogy a többi iskolához képest hogyan teljesíti a küldetését. A minőség biztosítása tehát csak akkor lehetséges, ha valamilyen formában mérhetővé, vagyis összehasonlíthatóvá válik a rokon célkitűzésekkel rendelkező iskolák teljesítménye (Fitz-Gibbon,
1996).
Az eredményes iskola jellegzetességeit bemutató összegző kutatásban Scheerens
és munkatársai (2003) az alábbiakat határozták meg a legfontosabb tényezőkként:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teljesítményorientáció, magas elvárások.
Jó vezetés.
Tantestületen belüli konszenzus és kohézió.
A tanterv prioritásai és minősége, lehetőség a tanulásra.
Iskolai klíma.
Intézményi értékelési potenciál.
A szülők bevonása.
Tantermi klíma.
10
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• A tanulási idő hatékony kihasználása.
• Strukturált tanítás: differenciálás, megerősítés és visszajelzés.
Jól látható, hogy e tényezők között igen nagy szerepet kapnak azok, amelyek az intézményen belüli viszonyokat, azon belül is a tanítási tevékenységhez és a tanórákhoz
közvetlenül kapcsolódó tényezőket jelenítik meg, ugyanakkor számos olyan tényező
is megjelenik, amely inkább az iskola működésmódjára, szervezeti aspektusaira utal.
A hatékonyságot sokszor az oktatás eredményességének vagy minőségének
szinonimájaként használják („pedagógiai hatékonyság”), máskor pedig a kiadások
csökkentésének értelmében (minél kevesebbet költünk valamire, annál hatékonyabb
a rendszer), holott a hatékonyság nem önmagában a ráfordítások mennyiségét és
nem önmagában az eredményességet jelöli, hanem a kettő egymáshoz való viszonyát
(Hermann, 2004).
Míg tehát a hatékonyság mindig az input és a (hozzájuk tartozó) output ténye
zők összevetését jelenti, ahol az input tényezőket általában valamilyen pénzegységben vagy pénzre is átszámolható ráfordításban (pl. munkaidő) mérik, addig az
eredményesség vizsgálata arra a kérdésre ad választ, hogy a rendelkezésre álló erőforrásoknak van-e valamilyen pozitív hatásuk (eredményük) a teljesítményre, és ha igen,
akkor mekkora ez a hatás. Akár rendszer-, akár iskolai szinten nézzük, ha valami
eredményesnek bizonyul, nem biztos, hogy egyben hatékony is (Hanushek–Lockheed, 1994).
További dilemmát jelent, hogy – figyelembe véve az esélyegyenlőségi/méltányossági szempontokat is − a leginkább hatékony (vagy költséghatékony) oktatási
politika nem feltétlenül optimális társadalmilag. Ugyanez a dilemma azonban az
eredményesség kapcsán is megfogalmazódhat, mint ahogyan az is, hogy az oktatással
elérendő átfogó társadalmi célok sokfélesége miatt a különböző célkitűzések tekintetében különböző következtetésekre juthatunk a hatékonyságot és az eredményes
séget illetően (Hanushek–Lockheed, 1994).
A fogalomhasználatot tovább árnyalja, hogy megkülönböztethetünk helyi (az
oktatás különböző klienscsoportjai által meghatározott) és állami (oktatásirányítási)
célokat is. Ebben az esetben az eredményesség és a hatékonyság az oktatási rendszerrel szemben támasztott országos elvárásokat testesítheti meg, a minőség pedig a
felhasználók elképzelésein alapuló közösségi igények teljesülését is jelentheti (Setényi, 1999). Tehát – bár mindvégig a tanuló sikeressége, eredményessége áll a középpontban – a rendszer- , illetve az intézmény szintjén az eredményesség és a minőség
megközelítésmódja kicsit eltérő lehet. Mivel azonban az egyes intézményeknek külső
(jogszabályi) és belső (intézményi) elvárásoknak egyaránt meg kell felelniük, a sikeres működéshez e kettő közötti összhang elengedhetetlenül szükséges.
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Egy oktatási intézmény vagy rendszer működésének megítélésében az eddig bemutatottakon kívül más szempontok is felmerülhetnek. Társadalmilag nagy
horderejű kérdés, hogy egy adott oktatási rendszer vagy egy adott iskola mennyire
tudja csökkenteni a tanulók különböző képességeiből és eltérő szociokulturális családi hátteréből eredő különbségeket, amelyek a tanulmányi eredményeikben, így a
továbbtanulási esélyeikben is megmutatkoznak. Ebben az összefüggésben ez az ún.
méltányossági, míg a teljesítménybeli kiválóság az ún. minőségi dimenzió (Cree
mers és Kyriakides, 2008). A két dimenzió közötti kapcsolat feltárása, a kettő egymáshoz való viszonyának megértése és vizsgálata is elengedhetetlenül fontos akkor,
amikor eredményességről beszélünk. Vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy egy
iskola mindkét dimenzióban egyaránt eredményes lehet. Rendszerszinten vizsgálva a kérdést például a nemzetközi összehasonlító PISA vizsgálatok alapján többen
arra az eredményre jutottak, hogy a méltányos oktatási rendszerben tanuló diákok
összességében magasabb szintű teljesítményt nyújtanak, mint a szelektívebbekben.
A 2007-ben napvilágot látott McKinsey jelentésben a kutatók szintén arra hívják fel
a figyelmet, hogy a PISA-méréseken sikeresen szereplő országok egyik közös jellemzője, hogy valamennyi diák számára megfelelő feltételeket nyújt a fejlődéshez, „a
kiváló teljesítményhez minden gyermek sikere szükséges”. Az eredményes oktatás
szempontjából ugyancsak fontos feltételt jelentenek a jól kiválasztott, eredményes
oktatókká kiképzett, és szakmai munkájukban folyamatosan támogatott pedagógusok (McKinsey, 2007).

1. 2 . A Z O K TATÁ S E R E D M É N Y E S S É G I K U TATÁ S O K M Ó D S Z E R E I
A helyi közösségek iskoláztatásban érintett résztvevőinek (igazgatók, tanárok, iskolatanácstagok, szülők és tanulók) mind meg lehet a maguk véleménye az eredményesség kritériumairól, ám az oktatás közügy, és egyre nagyobb az igény arra, hogy
az oktatási rendszer eredményei nemzetközileg is összehasonlíthatóak legyenek,
a mérési kultúra kialakulását pedig elsősorban ez utóbbi tényezők befolyásolták.
A nagy oktatási rendszerek teljesítményének mérésére kezdetekben a tanulók
tanulmányi eredményei, az iskolák bukási, évismétlési, továbbtanulási rátái kínálkoztak a legkézenfekvőbb megoldásként, így az 1960-as és 70-es évek fordulóján született új diszciplína, az iskolaeredményességi kutatás (school effectiveness research)
is ezeket kezdte el használni. Reynolds és társai az iskolai eredményességgel kapcsolatos kutatások három fő irányát különítik el: az iskolai hatások vizsgálatát (school
effects research), az eredményes iskola-kutatásokat (effective school research),
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valamint az iskolafejlesztési kutatásokat (school improvements research). Az iskolai hatások vizsgálata − jellemzően többváltozós modellek használata révén − azt a
kérdést állítja középpontba, hogy milyen mértékű az iskola hatása a tanulói teljesítményekre, figyelembe véve természetesen egyéb kontextuális tényezőket is. Az eredményes iskola jellemzőit vizsgáló kutatások elsősorban a folyamatra koncentrálnak,
s sok esetben kvalitatív és kvantitatív módszerek együttes használatával a különösen
jól teljesítő iskolák jellemzőit, az osztálytermi és az iskolai folyamatokat állítják a
kutatás fókuszába. Az iskolafejlesztési kutatások az eredményességgel kapcsolatos
tudásanyag egyszerű alkalmazásával vagy kifinomult modellek használata révén azt
vizsgálják, hogy hogyan tehetők (még) eredményesebbé az egyes iskolák (Reynolds
és mtsai., 2000).
Az oktatási rendszerek elszámoltathatóságát, minőségértékelését és összehasonlíthatóságát övező globális érdeklődés abban is megmutatkozik, ahogy a szociológiából, közgazdaságtanból, pedagógiából és szociálpszichológiából merítő iskolaeredményesség kutatói immár egyetlen, számos rokon témát átfogó tudományterület
előfutáraiként tartják számon a maguk teljesítményét.
A napjainkban egyre inkább oktatáseredményességi kutatás (education effectiveness research) néven jegyzett diszciplína fő kutatási kérdése azoknak a változóknak/indikátoroknak az azonosítása és vizsgálata a tanítási-tanulási folyamatban,
illetve a tantervben, amelyek közvetlen vagy közvetett hatással vannak a tanulók
teljesítményének mérhető különbségeire az oktatási rendszer különböző szintjein
(osztálytermi, iskolai és iskolánál magasabb szintek). Az oktatáseredményességi kutatások más fontos háttérváltozókat is bevonnak a vizsgálatba, úgymint a tanulók képességeit, családi hátterét, előzetesen megszerzett tudását. Vagyis a tudományterület
olyan hipotéziseket állít fel és tesztel, amelyek megmagyarázhatják, hogy bizonyos
iskolák és tanárok közreműködése miért eredményez jobb kimeneti teljesítménymutatókat a tanulóknál.
A tanárok eredményességét (teacher effectiveness research) érintő vizsgálatok
eleinte szinte teljesen függetlenek voltak az iskolaeredményességi kutatásoktól: míg
az egyik az iskolai tényezőkkel foglalkozott (pl. az iskola klímája, missziója, tanítási gyakorlatra vonatkozó irányelvei), a másik a tanári és az osztálytermi tényezőket
helyezte előtérbe (tanári viselkedés, tanári elvárások, osztályszervezés, osztálytermi
erőforrások használata). A két terület összekapcsolásának igénye az ezredforduló táján erősödött fel. Az oktatáseredményességi kutatások név is a két terület szimbiózisát hivatott megjeleníteni, azt a felfogást, hogy a két diszciplína csak együtt alkalmas
arra, hogy megmagyarázza, mennyiben felelős az iskolai, az osztálytermi és a tanulói
szint a tanulók kognitív és nem kognitív területen elért eredményeiért (Creemers és
mtsai., 2010).
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A diszciplína elnevezésének módosítását egy másik paradigmaváltás is indokolttá tette: a hagyományos iskolaeredményességi kutatások általában a kötelező
iskolázás időszakára terjedtek ki, a legújabb vizsgálatok azonban az iskolai előkészítőket és az óvodákat, továbbá a felsőoktatási intézményeket is górcső alá veszik,
azaz mind „lefelé”, mind pedig „felfelé” nyitnak, az oktatási rendszer egyre teljesebb
spektrumát vizsgálva (Sammons és Bakkum, 2011).

1. 3 . M É R H E T Ő S É G É S M U TAT Ó S Z Á M O K
A szakirodalmi előzmények alapján megfogalmazható, hogy egy iskola akkor eredményes, ha valamilyen teljesítményt, hozzáadott értéket hoz létre. Egy olyan komplex rendszer teljesítményét azonban, mint amilyen az iskola, vagy tágabban az oktatás, nem egyszerű mérni. Az egyik probléma, hogy bár az eredményesség mérésére
használt különféle teljesítménymutatók igen sok információt adnak, nem nyújtanak
teljes képet még akkor sem, ha egyébként jó az adatok minősége és megbízhatósága.
A tanulói teljesítménymérések és a vizsgaeredmények az oktatási rendszer, illetve az
egyes intézmények teljesítményének jó, de nem kizárólagos indikátorai.
Az oktatási rendszer komplexitása további problémát jelent az indikátorok kialakítása terén, miután összetettebb célok esetében nehezen határozhatók meg általános mérőszámok, illetve az egyes mérőszámok egymáshoz viszonyított súlya
ismeretlen, ezért önmagukban a mérőszámok sokszor nem elegendőek az oktatás
minőségének és eredményességének a méréséhez (Hanushek és Lockheed, 1994).
Az is sokszor felmerül kérdésként, hogy vajon mennyire megbízhatóak és időt
állóak a kialakított indikátorok. A mutatók közötti kapcsolat vonatkozásában például
fontos lehet megvizsgálni azok időbeni konzisztenciáit, vagy az iskolán belül a különböző évfolyamok közötti, illetve az egyes tantárgyak közötti egyezést. Az adatok
azt mutatják, hogy az iskolai teljesítményt, eredményt tekintve az időbeli stabilitás
általában meglehetősen nagy, míg az egyes tantárgyakra vonatkozó eredményességmutatók közötti összefüggés iskolai szinten jóval kisebb (Scheerens és mtsai., 2000).
Problémát jelenthetnek az indikátoroknál a torzítások is: előfordul, hogy a szereplők szándékosan hamisítják az eredményeket, hogy jobb teljesítményt mutassanak fel, máskor viszont az okozhat gondot, hogy az iskolák olyannyira meg akarnak
felelni az indikátoroknak, s annyira azokra koncentrálnak, hogy ezáltal éppen a minőség és a teljesítménynövekedés ellenében tesznek (Fitz-Gibbon, 1996).
Az eredményesség mérésében kitüntetett szerepet kapnak a különféle tanulói
teljesítménymérések, amelyek sokáig szinte kizárólag az anyanyelvi és a matematikai
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teljesítmény vizsgálatára koncentráltak. Bár ezek a legfontosabb alapkészségeknek
tekinthetők, s a többi készség, ismeret megszerzése szempontjából is kitüntetett jelentőséggel bírnak, mégsem azonosíthatók kizárólag az oktatás céljaival. Az elmúlt
két évtizedben születtek tanulmányok az affektív területek, illetve más tantárgyak
eredményeinek méréséről is. A kutatók azonban ma sem képesek az iskolai tanterv
teljes spektrumán monitorozni a tanulók teljesítményét, sőt a legújabb oktatási célok,
így a metakognitív képességek fejlődéséről is keveset tudunk egyelőre. A külső standardizált mérések magas megbízhatósága, objektivitása nem kérdéses, általános érvényességüket azonban e hiányosságok miatt többen kritizálják. Egy OECD jelentés
szerint a 21. századi készségek közé olyanok tartoznak, mint a kritikus gondolkodás,
a kreativitás, a problémamegoldás, a kommunikáció, az IKT-használat, továbbá a
szociális és állampolgári készségek. E területek mérése azonban olyan új, innovatív értékelési megoldásokat igényel, amelyek még kidolgozás alatt állnak (Synergies, 2013). Ugyanakkor a kutatási eredmények azt is mutatják, hogy azok az iskolák,
amelyek sikeresen fejlesztik a tanulók kognitív képességeit, többnyire az affektív teljesítményük növekedését is támogatják, mert az iskolázás iránti pozitív attitűdöket
erősítik. Más kutatások azt találták, hogy a formatív értékelés és a teljesítmény között
nagyon erős kapcsolat van, s a megfelelő tanári visszajelzés − különösen alacsonyan
teljesítő diákok esetében − csökkentette az egyenlőtlenséget és növelte az átlagos teljesítményt (Knuver és Brandsma, 1993; Kyriakides, 2005).
A kognitív eredményességmutatók túlsúlyát általában azzal magyarázzák, hogy
az affektív, pszichomotoros és szociális készségek, valamint az új típusú tanulmányi
eredmények mérése megfelelő mérőeszköz híján nehézségekbe ütközik, ám vannak
olyan tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy érvényes és megbízható eredmények nyerhetők e területeken is. Jó példa erre a kreatív gondolkodást mérő Torrance
teszt (TTCT), amely a megbízható pszichometrikus vizsgálatok fontosságára is felhívja a figyelmet.
A különféle kimeneti eredmények közötti relációk feltárása azért is fontos, mert
a kognitív és nem kognitív (affektív és metakognitív) területeken elért eredmények
közötti kapcsolat ugyan még nem tisztázott, de kutatási eredmények alapján feltételezhető hogy a kognitív kimenetekben jelentkező eredményesség fokozhatja más
területek fejlődését (pl. motiváció, elégedettség), illetve a kettő között kölcsönhatás
mutatkozik (Creemers és mtsai., 2010). Hazai kutatások is kimutatták, hogy a tanulmányi teljesítmény és a tanuláshoz való viszony, a tanulási motiváció nem független
egymástól, egyes tanulói csoportok sikertelenségeinek magyarázatában a fejletlen
tanulási motiváció is szerepet játszhat. A tanulási motiváció tehát hatással van az
osztályzatokra, ugyanakkor a hatás fordítva is működik, hiszen az érdemjegyek is
befolyásolják a tanulók motivációját (Józsa, 2002; Fejes, 2005).
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Jelenleg kevés olyan empirikus tanulmány lelhető fel a releváns nemzetközi
szakirodalomban, amely a méltányosság dimenziójában mérné az eredményességet,
pedig az oktatási eredményeket befolyásoló tanulói és családi háttértényezők, továbbá a tanulmányi eredményekben kimutatható méltányossági szakadék megkerülhetetlen téma (Creemers és mtsai., 2010).

1. 4 . H O Z Z Á A D O T T É R T É K K U TATÁ S O K
Amint azt az előzőekből is láttuk, már a kezdetekkor számos próbálkozás történt abban a tekintetben, hogy különböző mutatók segítségével le lehessen írni valamilyen
módon egy adott intézmény, az egész oktatási rendszer, vagy az oktatás valamely
alrendszerének a működését, teljesítményét. Magyarországon a legismertebb ilyen
mutatókat sokáig az iskolai továbbtanulási arányszámok, az érettségi és felvételi eredmények és a versenyhelyezések jelentették, továbbá az iskolák aggregált adataijból
számítottak mutatókat, amelyek esetenként különféle rangsorok alapjait is képezték1.
Ezeket egyfajta hozzáadott érték mutatókkal is kiegészítették (Neuwirth és Horn,
2006).
A manapság készülő hazai rangsorok is használják ezeket az indikátorokat,
rendszerint kiegészítve azokat az Országos kompetenciamérés eredményeivel, illetve esetenként az egyes iskolák szolgáltatásainak, tanulmányi, sport- és egyéb
eredményeinek a bemutatásával. Napjainkban különféle képzésterületi rangsorok
is készülnek, amelyek árnyaltabb képet adnak ugyan, de az iskolák munkájának a
bemutatására még mindig kevéssé alkalmasak. Az egyszerű tanulói teljesítménymutatók ugyanis nem feltétlenül a legjobb mutatószámai az egyes iskolák vagy oktatási
rendszerek teljesítményének. Kutatók és pedagógiai szakemberek a hozzáadott érték
számításának fontosságát hangsúlyozzák, amely jobban képet ad arról, hogy egy-egy
iskola mennyire járul hozzá a diákok képességeinek fejlődéséhez.
A pedagógiai hozzáadott érték-modellek úgy jelentek meg a nemzetközi oktatási porondon, mint az iskolák teljesítményének értékelésére szolgáló mérőeszközök.
A megközelítés szerint a tanulók eltérő tudásszinttel rendelkeznek, eltérő környezetből érkeznek az iskolába, és ezek olyan tényezők, amelyek befolyásolják a tanulók
tanulmányi előmenetelét és ezen keresztül az iskolák teljesítményét. A hozzáadott

1

Az első hazai középiskolai rangsorok a 2015-ben elhunyt Neuwirth Gábor nevéhez fűződnek, aki az Országos
Közoktatási Intézetben, majd az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben hosszú éveken át gyűjtötte és feldolgozta
a középiskolák különböző mutatóit.
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érték típusú megközelítés tehát hitelesebb képet kíván közvetíteni a tanulók előmeneteléről azáltal, hogy a standardizált tesztekkel mért teljesítményüket ugyanolyan
képességekkel és háttérrel rendelkező tanulókéval veti össze. A hozzáadott érték mérések célja, hogy a tanulók teszteredményeit befolyásoló külső (vagy nem iskolai) tényezők figyelembevételével pontosabb visszajelzést adjanak a közoktatásban érdekelt
felek részére a tanárok és iskolák tanulói teljesítményre gyakorolt hatásáról (Downes
és Vindurampulle, 2007).
Ebben a tekintetben tehát a pedagógiai hozzáadott érték minden bizonnyal
a tényekre alapozott oktatáspolitika egyik legfontosabb mutatószáma lehet, hiszen
nem kisebb elvárást támasztottak vele szemben, mint hogy minden eddig alkalmazott kvantitatív mérési eljárásnál pontosabban írja le az iskolák és a tanárok teljesítményét. Az ilyen mérések gyökere a közoktatásban az iskolaeredményességi kutatások egyik ágában, az iskolai hatás vizsgálatokban keresendő. Az első kutatások a
jól teljesítő intézményeket azonosították, a tanulók átlagos teszteredménye szerinti
összehasonlításban. A további kutatásokban fejlesztették ki azokat az elemző modelleket, amelyekkel az iskolák adott időbeni tesztátlaga mellett a tanulók demográfiai
jellemzőit, majd az iskolarendszer hierarchikus felépítését is figyelembe vették. Ezeket a bonyolult keresztmetszeti modelleket az iskola teljesítményének mérésére és az
iskolai rangsorok korrekciójára használták. Az 1980-as évek közepén a statisztikai
módszerek fejlődésének és az elérhető adatok bővülésének következtében a kutatók
elkezdtek sokkal fejlettebb hozzáadott-érték modelleket használni, amivel forradalmasították az iskolai hatások kutatását (OECD, 2013).
E fejlemény felvetette annak a kérdését is, hogy a különböző háttérváltozókkal
(pl. a tanuló családi háttere) korrigált teszteredmények alapján el lehet-e nyilvánosan
számoltatni az intézményeket vagy a tanárokat, és egyben elvezetett az ún. komoly
következményekkel (high stakes) járó tanár- és iskolaértékelési rendszerek kialakításához számos OECD tagországban, így az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában (Hibpshman, 2004).
McPherson (1992) azokat az ismérveket foglalja össze, amelyek figyelembe vétele elengedhetetlen akkor, amikor az iskolának a tanulók teljesítményének át vizsgáljuk. Egy ilyen mérésnek közmegegyezésen alapuló explicit elméleten kell nyugodnia, amely nyitott a további vizsgálódásokra és finomításokra, és a következőket kell
figyelembe vennie:
• a tanulók korábbi eredményeit;
• a fejlődés hosszú távú természetét;
• az iskolák többszintű természetét (a tanulók osztályokon, az osztályok évfolyamokon, az évfolyamok az iskolán belül vannak);
• a bevont változók különböző természetét (pl. a tanulók szocio-ökonómiai
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háttere, amely fellendíti vagy gátolja a teljesítményt);
• a differenciális eredményességét a különböző hátterű tanulók esetében (idézi:
Saunders, 1999).
A hozzáadott érték modellezést úgy lehet meghatározni, mint a statisztikai modellek
azon kategóriáját, amelyik különböző időpontokból származó tanulói eredmények
összevetésével számítja a tanulók tanulmányi fejlődését, mely számítás során kiesnek
a hatás iskolán kívüli komponensei. A kutatások azonban arra is felhívják a figyelmet,
hogy a tanulók tanulmányi teljesítménynövekedése alapján becsült iskolai/tanári hatás, vagyis a pedagógiai hozzáadott érték számításának eredménye − még ha ugyanazzal az analízissel állítják is elő − , különbségeket mutat olyan modellspecifikációk
szerint, mint a választott függvényforma vagy a bevont változók köre. (Steedle, 2011;
OECD, 2008)
A megfelelő pedagógiai hozzáadott érték modell fejlesztési vagy kiválasztási folyamatának összetettsége világosan jelzi, hogy a hozzáadott érték mérések eredményei
nem lehetnek kizárólagos forrásai a komoly következményekkel járó döntések alapjául szolgáló indikátoroknak (Klein és mtsai., 2007). Ennek egyik oka, hogy − még ha
a hozzáadott érték igazságosabb és pontosabb tükre is az iskolák teljesítményének –
a standardizált teszteken nyugvó pedagógiai hozzáadott érték számítás az iskola hatásának csak egy részét képes megbecsülni. Az oktatási intézményekben folyó munka
nyomán rengeteg tudást, képességet, szokást, etikai és szociális értéket sajátít el a tanuló, akinek gondolkodásmódján, érzelmein és magatartásán is nyomot hagynak az
iskolában töltött évek. A standardizált tesztek bizonyos képességekre, tényezőkre, feladatokra fókuszálnak és nem a tanítás-tanulás teljes spektrumára, ami egy iskolában
végbemegy. Ráadásul az oktatási intézmény hatása talán csak később bontakozik ki,
ami szükségessé tenné a tanulók iskola elvégzése utáni monitorozását is. Az oktatási
környezet komplexitása miatt az intézmények és tanárok hozzáadott érték pontszámának értelmezését bizonyos kikötésekkel lehet csak megtenni (OECD, 2008).
A fogalom jelentése és definíciója (az összes alkalmazása és mérési módszere) tehát attól függ, hogy milyen célokra akarják használni egy adott kontextusban.
A pedagógiai hozzáadott érték mérések szolgálhatnak iskolafejlesztési, elszámoltatási célokat, és információval láthatják el a politikai döntéshozókat, szakpolitikusokat,
továbbá a szülőket és a helyi közösséget. A kutatók és szakpolitikusok felelőssége
megérteni, hogy értékítéletek, fogalmi feltételezések, módszertani döntések vannak
a mérés megtervezése mögött. E mérések hitelessége pedig azon múlik, hogy a mérés
mikéntjét érintő döntéseket is nyilvánosságra hozzák. (Saunders, 1999)
Azok az intézmények, amelyek „jóknak” tűnnek a hozzáadott érték mérések
eredményei alapján, más szempontok szerint esetleg nem azok, mert ez a modell
előtérbe állítja a standardizált teszteredményeket és a kvantifikált információkat a
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többi indikátor rovására. Ezért alapvető, hogy a hozzáadott érték mérések eredmé
nyeit olyan más kvalitatív és kvantitatív indikátorokkal együtt használjuk, értelmez
zük, mint amilyenek az oktatási környezetre reflektáló intézményi portfóliók, a nyers
tanulmányi teljesítménymutatók, iskolai/kari/szakos hallgatói/tanulói megtar
tási
arány, tanulói háttéradatok, tanári fluktuáció, intézményi erőfeszítések és jó gyakorla
tok az oktatás minőségének fejlesztésére (OECD, 2013).
A hozzáadott érték mutató ugyanakkor remek indikátora lehet az iskolafejlesztésnek, hiszen a mérési eredményeket egyéni, osztály-, iskolai vagy regionális szinten
is lehet elemezni, ha van megfelelő adatforrás és igény. Az iskolarendszer működé
sét iskolai, vagy regionális szinten célszerű tanulmányozni, de ha a tanulók vagy a
tanárok teljesítményének értékelése a cél, az osztály- és a tanulói szint is vizsgálható.
A kutatók osztályszinten szignifikáns különbségeket állapítottak meg, így arra a következtetésre jutottak, hogy az iskolák összehasonlításakor sem lehet figyelmen kívül
hagyni az intézmények belső tagolódását. Ráadásul azok a hozzáadott érték indikátorok, amelyek nem ragadják meg a tanulók teljesítményét osztályszinten, kevésbé
hasznosak a tanári eredményesség vagy a tantervi változások hatásainak értékelésében (Downes és Vindurampulle, 2007).
A kutatók és szakértők többsége tehát (elsősorban) a pedagógiai hozzáadott érték mutató fejlesztői szempontú alkalmazása mellett teszi le a voksát. Hazánkban
az Országos kompetenciamérés telephelyi jelentéseiben is megjelenik ez a mutató.
Ugyanakkor a becslések pontossága nagyban múlik a tesztek és a háttérkérdőívek
szabályszerű kitöltésén, de különböző okokból éppen a főként halmozottan hátrányos helyzetű tanulók által látogatott intézményekben a legnehezebb megvalósítani
ezt a kritériumot. Emiatt is fontos, hogy mind az iskolák, mind a tanulók magukénak
érezzék a feladatot, a mérések eredményeinek segítségével azonosítsák hátrányaikat,
és a leküzdésükre akcióterveket dolgozzanak ki.

1. 5 . M É R É S I - É R T É K E L É S I R E N D S Z E R E K
Az értékelés viszonylag új eszköz az olyan közpénzből finanszírozott komplex szolgáltatások és fejlesztést célzó programok minőségének, eredményének és hatásainak
vizsgálatára, mint amilyenek az oktatást, az egészségügyi vagy a szociális ellátást is
jellemzik. Weiss meghatározása szerint az értékelés „programok vagy szakmapolitikák működésének és/vagy eredményeinek módszeres vizsgálata, majd az eredmények összevetése a kimondott vagy kimondatlan elvárásokkal, azért, hogy hozzájáruljon egy program vagy szakmapolitikák javításához, továbbfejlesztéséhez” (Weiss,
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2005 16. o.). Az értékelés tehát olyan módszeres vizsgálatot jelent, ami tudományos
igényességgel készül, és a kapott eredmények visszacsatolással szolgálnak egy konkrét program vagy a rendszer egészének működése szempontjából. A kezdeti értékelések főként az eredményekre koncentráltak, napjainkban az értékelések sokszor a
folyamatot is vizsgálják, ami kutatási szempontból is fontos, hiszen segíti az eredmények értelmezését, a következtetések levonását. Jóllehet az 1930-as években elsőként
az oktatás és az egészségügy területén történtek olyan vizsgálatok, amelyek egy-egy
programról, vagy az elvégzett munka teljesítményéről szolgáltattak adatokat, az oktatás területén a mérés és az értékelés sosem volt olyan virágzó, mint napjainkban,
különösen, ha annak nemzetközi vonatkozásait is figyelembe vesszük (Szemerszki,
2014a).
A legnagyobb visszhangot e téren talán elsőként az OECD 2000. évi PISA vizsgálata kapta, hiszen a nemzetközi tanulói teljesítménymérés új szempontból világította meg egy-egy ország oktatási rendszerének eredményeit. A PISA mérési eredményeket az első adatok nyilvánosságra hozatala óta továbbra is nagy érdeklődés övezi,
immár nemcsak a kutatók és a szakpolitikusok részéről, hanem a szélesebb nyilvánosság köréből is. Mindez jelentősen hozzájárult egyrészt a mérésben résztvevő országok közpolitikai gondolkodásának fejlődéséhez, a tényeken alapuló döntéshozatal
fontosságának felismeréséhez, másrészt azokhoz a nemzetközi munkálatokhoz, amelyek a mérések és az értékelések területén további összehasonlító elemzéseket indukáltak. Az OECD égisze alatt több olyan kiadvány is napvilágot látott, amelyek valamilyen módon a tanulói vagy tanári teljesítmény értékelésének kérdéseivel, annak
különböző aspektusaival foglalkoznak, vagy a témához közvetetten kapcsolódnak2.
A mérés-értékelés terjedésének hátterében a már korábban ismertetett expanziós és szervezeti decentralizációs folyamatok mellett a piaci mechanizmusok oktatásban való megjelenése, a New Public Management szemlélet3 térhódítása is megfigyelhető. A megnövekedett információs-technológiai kapacitások, és a technológiai
fejlődés ugyancsak fontos külső tényezők, részben azért, mert a mérések lebonyolí-

2
A PISA (Programme for International Student Assessment) háromévente megjelenő kötetei és a TALIS
(Teaching and Learning International Survey) vizsgálat eredményeit bemutató kiadványok mellett érdemes
megemlíteni a Measuring Improvements in Learning Outcomes: Best Practices to Assess the Value-Added
of Schools (2008), Evaluating and Rewarding the Quality of Teachers: International Practices (2009), valamint
az OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes - Synergies for
Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment (2013) köteteket. Az érdeklődő
olvasó a CERI honlapján több olyan projekt eredményét is megtekintheti, amelyik a tanulást, a formatív értékelést, a tanulás eredményeit, innovatív környezetét helyezi a fókuszába, természetesen nemzetközi összehasonlításban: http://www.oecd.org/edu/ceri/. (2014. 01.31.)

3

Az NPM elnevezés az angolszász országokból származik, az 1990-es évek eleje óta terjedőben lévő szemléletmód lényege az üzleti szektor gyakorlatának, vezetési megoldásainak alkalmazása a közösségi szolgáltatásokra.
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tását és az adatelemzést egyszerűsítik, gyorsítják, részben pedig azért, mert magát a
tanulási/tanítási folyamatot is újszerű kontextusba helyezik. A modern informatikai
eszközök tesztek során való használatát mutatja, hogy azokat az utóbbi időszakban
a PISA mérésekben is alkalmazzák (számítógépes matematika-felmérés, digitális
szövegértés). Sajnos Magyarország mindkét teszt vonatkozásában átlag alatti teljesítményt mutatott 2012-ben (PISA2012 tájékoztató).
A mérések, értékelések szerepe a fejlett országokban jelentősen megnőtt, amit
az is jelez, hogy a korábban alapvetően a tanulói teljesítmény mérésére, értékelésére
koncentráló rendszer az utóbbi évtizedekben sokkal komplexebbé vált. Ma már a pedagógusértékelés, az intézményvezető-értékelés, az intézményi értékelés is az okta
táspolitika fókuszába került (Synergies, 2013). A tanulói szintű méréseket is egyre
inkább megpróbálják kiterjeszteni a tantárgyakhoz nem köthető általános kompetenciákra (cross-curricular competencies). A PISA vizsgálatok problémamegoldást
mérő tesztje is ilyen, amelyen azonban sajnos a magyar tanulók 2012-ben az átlagosnál rosszabb eredményeket értek el (OECD, 2014).
Az indikátorfejlesztés is felértékelődött, a legtöbb ország összehasonlító jelzőrendszert fejlesztett ki, amely intézményi szintű adatokon nyugszik, s gyakran ezeket
évenkénti kiadványokban is megjelentetik. Ezek lehetővé teszik az iskolák, régiók,
képzési típusok, továbbá idősorok szerinti összehasonlítást is, a mérési eredményeket
demográfiai, adminisztratív és kontextuális adatokkal kiegészítve. Az értékelés egyre
inkább nemzetközivé válik4, ami az egyes országokat nyomás alá helyezi, hiszen a
nemzetközi benchmarkok, különböző célértékek is fontosakká válnak. Az eredmények ugyanakkor nem csupán az egyes rendszerek/alrendszerek/intézmények összehasonlítására alkalmasak, hanem fejlesztési célokat is kijelölnek. Míg az értékelésnek
korábban az összegző (szummatív) jellege volt előtérben, ma már azt egyben olyan
eszközként is tekintik, ami a tanulást, tanítást is támogatja. Az eredmények formatív
célú használata segít beazonosítani azokat a területeket, ahol fejlesztés szükséges. Ebből a szempontból az önértékelésnek is nagy szerepe van. Az iskolák növekvő auto
nómiája következtében az értékelésekért való felelősség is egyre nagyobb mértékben
magukra az iskolákra hárul, ami szintén az iskolai önértékelések fontosságára hívja
fel a figyelmet, bár a külső értékelés is ugyanilyen fontos. Növekvő érdeklődés jellemzi a pedagógusértékelést is, az Egyesült Államokban például a tanulói teljesítmény
mérést is felhasználják a pedagógus-értékeléshez, ezáltal próbálva megragadni a hozzáadott-értéket, azaz a tanárok hozzájárulását diákjaik teljesítményéhez.

4

Az oktatás területén ilyen nemzetközi indikátorokat tartalmazó kiadvány pl. az OECD kiadványaként megje
lenő Education at a Glance, de az Eurostat is közöl összehasonlító adatsorokat az oktatás területéről.
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Az elszámoltathatóság (accountability) az oktatásban az utóbbi években főleg az
Egyesült Államokban és Angliában került előtérbe. Legfontosabb céljai közé tartozik
a nyilvánosság biztosítása, és a minőségi munka támogatása azáltal, hogy visszacsatolást ad az elért eredményekről, illetve ösztönzésül szolgál a további fejlődéshez. Az
elszámoltathatóság különböző szinteken történhet, a kutatások az oktatás eredményessége szempontjából a legcélravezetőbbnek az iskolai szintet tekintik, mert ez az a
szint, amely leginkább képes befolyásolni az oktató-nevelő munkát, annak gyakorlati
megvalósulását. Emellett egyes országokban a pedagógusok elszámoltathatósága irányában is tettek lépéseket. (Horn, 2011)
Miután az elszámoltathatósági rendszerek alapja rendszerint valamilyen tanulói
teljesítménymérés, a módszerrel kapcsolatban részben ugyanazok a dilemmák merülnek fel, mint amelyek magukkal a teljesítménymérésekkel kapcsolatban is, neve
zetesen a nem szándékolt hatásokkal kapcsolatos megfontolások (részletesebben
lásd: Horn, 2011). Az oktatási rendszer és a kimenetek komplexitása miatt további
megfontolást kíván az ösztönzők erősségének kérdése, illetve egyes külső tényezők
figyelembe vétele (pl. az iskola mérete), és a fejlődés nem egyenletes természete.

1. 6 . M I N Ő S É G B I Z T O S Í TÁ S
A közoktatás szakszerű működtetése szempontjából alapvetően fontos az intézményekben végzett munka rendszeres értékelése. Az értékelés, ellenőrzés kapcsán mind
a belső, mind pedig a külső értékelésnek helye és szerepe van, s e kettőt egymással
összhangban célszerű működtetni. Az értékelés célja az oktatásban az iskolai munka
minőségének monitorozása, javítása. Az iskolai értékelések szerepe a fejlett országokban kettős: egyrészt fejlesztési, másrészt elszámoltathatósági célokat szolgálnak.
Ez utóbbi nem csupán vertikális elszámoltathatóságot jelent, azaz a fenntartó vagy az
oktatásirányítás felé történőt, hanem horizontális jellegűt is, a tágabb értelemben vett
iskolahasználók (szülők, helyi közösség, tanulók) irányában.
Európában az iskolai értékelés egyike azoknak a széles körben elterjedt megközelítéseknek, amelyeket a minőségbiztosítás során használnak. Amint az egy 2015ben megjelent Eurydice kiadványból is kitűnik, nagyon sok ország egyaránt használ
külső és belső értékelést a minőség biztosítására. Magyarország egészen a legutóbbi
időkig azon országok közé tartozott, ahol a központi külső értékelés nem volt a minőségbiztosítás fontos eleme, a szakmai értékelés terén az önértékelés volt meghatározó, a külső értékelés szerepét pedig a fenntartói értékelés töltötte be, meglehetősen
differenciált módon. A jelenleg kiépülő rendszer sokkal nagyobb szerepet szán a köz22
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ponti külső szakmai értékelésnek, elsősorban a pedagógusok és az intézményvezetés
szakmai munkájára koncentrálva.
A belső és külső értékelések egymáshoz kapcsolódását mutatja, hogy azokban
az oktatási rendszerekben, ahol mind külső, mind belső értékelések léteznek, a külső értékelések igen nagy részében a belső értékelések eredményeit is felhasználják.
A belső értékelésekhez sok esetben ajánlások, útmutatók készülnek, de azok rendszerint nem kötelező érvényűek (Assuring, 2015).
AZ ISKOLÁK KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE, 2013/14

AZ ISKOLÁK BELSŐ ÉRTÉKELÉSE, 2013/14
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2
A MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS
TÉMÁJA A HAZAI
OKTATÁSPOLITIKÁBAN
Az előzőekben láthattuk azokat a legfontosabb nemzetközi trendeket, amelyek hazánk oktatáspolitikai intézkedéseire is hatást gyakoroltak, gyakorolnak. Magyarország a kezdetektől részt vesz a nemzetközi tantárgyi mérésekben, már a 70-es években bekapcsolódott az IEA munkálataiba, 2000-ben pedig a PISA vizsgálatokba (az
ország 1996-tól vesz részt az OECD munkájában). Viszonylag korai előzménynek tekinthetők a hazai Monitor-vizsgálatok, amelyek során 1986-ban, 1991-ben, majd azt
követően kétévente reprezentatív mintán mérték a negyedikes és nyolcadikos tanulók olvasási, matematikai és természettudományi ismereteinek alkalmazási készségét.
Amint arra Berényi (2010) tanulmánya is rámutat, az evidence-based szemlélet az ezredforduló után vált meghatározóvá Magyarország közoktatás-politikai diskurzusá
ban. A viták és a döntéshozatal alapjául szolgáló adatok, elemzések iránti fokozott
igénynek is köszönhető, hogy az Országos kompetenciamérés (már jóval korábban,
az 1993-as közoktatási törvényben is szabályozott) lehetőségét a kétezres évek elején,
rendeleti úton „élesítették” (ld. a 2.1.1 fejezetet).
A nemzetközi trendek azonban nem csupán a tantárgyi mérések területén gyakoroltak hatást a közoktatás minőségének és eredményességének vizsgálatára és az e
területen folyó fejlesztésekre, jelentős innovációs lépések történtek más területeken
is, például a minőségbiztosítási rendszer, illetve a tartalmi és követelménystandardok
kialakítása terén. Az érettségi reform gondolata a késő nyolcvanas, kora kilencvenes
évek többoldalú kritikái nyomán került előtérbe, jogszabályi rendezésére törvényi
szinten 1996-ban, kormányrendelet keretében pedig 1997-ben került sor (HornSinka, 2006). A minőségbiztosítási rendszer kiépítésének szándéka szintén a kilencvenes évek hozadéka, és már az 1998-as kormányprogramban is feltűnt (Az új évez24
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red, 1998, idézi Halász, 2000). Az elképzelés kis átfutással gyűrűzött be a jogalkotásba, hatása már a közoktatási törvény 1999-es módosításában is tetten érhető (Halász,
2000).

2 .1. A J O G S Z A B Á LY I KÖ R N Y E Z E T VÁ LT O Z Á S A I
Ahogyan arra Balázsi és Horváth (2011, 330. o.) tanulmánya is rámutat, „A magyar
minőségpolitikai rendszer eszközeinek döntő többsége konkrét jogszabállyal alátámasztott (...) [kiemelés a szerzőktől]”.5 Mivel azonban az oktatásügyi törvények az
1990-es politikai rendszerváltást követően nem kerültek a „védett” jogszabályok6
közé, az elmúlt 25 év kormányzatainak eltérő stratégiái folyamatosan átalakuló környezetet eredményeztek. Ugyanakkor Halász (2011) úgy véli, bár az oktatási ágazat
szabályozási környezete részleteiben többször is módosult, részben a nemzetközi
hatások miatt lényegét tekintve állandó maradt. Kérdés, hogy ebben a változó szempontrendszerű oktatásügyi jogalkotásban miként formálódott a minőség és az eredményesség – illetve mérésük-értékelésük – kérdésköre. A kapcsolódó jogszabályi változásokat a 2000 óta bekövetkezett módosításokra koncentrálva mutatjuk be, jóllehet
azok előzményei esetenként korábbra nyúlnak vissza.

2.1.1. Tanulói teljesítménymérések
Amint arra a napirendre kerülés kapcsán utaltunk, az Országos kompetenciamérés (OKM) születése egy alacsonyabb szintű jogszabályhoz, az oktatási miniszter a
2001/2002. tanév rendjéről szóló 15/2001. (V. 25.) OM rendeletéhez kötődik, melynek 24. § (5)–(6) bekezdései – a közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (2) megfo

5

Az eredményesség kérdéskörére, mint a minőséggel szorosan összefüggő fogalomra ugyanígy kiterjeszthető az
állítás.
6

Ld. az alkotmányerejű törvényeket és a minősített többséget igénylő törvényhozási tárgyköröket az Alkotmány
1989-es és 1990-es módosításaiban (Antal és mtsai, é. n., idézi Szabó és Fehérvári, 2013).

25

A TÉMA OKTATÁSPOLITIKAI NAPIRENDRE KERÜLÉSE HAZÁNKBAN

galmazott szabályozására7 hivatkozva – kimondta, hogy: „a 2001/2002. tanévben
országos szakmai mérésre, értékelésre kerül sor az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon. (…) A mérés, értékelés a tanulói alapkészségek kompetenciáira terjed ki.”
Árulkodó, hogy ez a szabályozási elem közös paragrafuson (és fejezeten) osztozott az
országos szakmai ellenőrzéssel, ami jelen esetben a magyar nyelvi és irodalmi írásbeli érettségi vizsgák begyűjtését és országos – fenntartói kérésre intézményi – szintű
elemzését foglalta magába.
Az OKM indulásakor a felmérés az őszi félévben zajlott, és az 5. és 9. évfolyamos
diákokat érintette. Már a következő (2002/2003) tanévben jelentős változás történt:
a mérés átkerült a 6. és 10. évfolyamra, és a tavaszi félévre (Általános leírás… é. n.).8
A vizsgálat páros évfolyamokra való áthelyezése (azaz egyfajta „szakasz-lezáró” jelleg
kialakítása) egyben a fejlesztési elem hangsúlyának csökkenését is jelzi (Berényi, 2010,
612. o.). Ezt a trendet erősíti, hogy a 6. és 10. évfolyamos mérés 2004-ben a 8. évfolyammal egészült ki (Általános leírás…, é. n.).9 A 2004. évi CXXXV. tc., vagyis a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény 91. § (14)-e – pontosabban
ennek kiegészítő hatása az 1993. évi közoktatási törvény 99. §-ra nézve – már kötelező
jelleggel, tanévi rendszerességgel szabja meg a mérést, illetve határozza meg azt, hogy
ennek „minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai
alapkészségek fejlődésének vizsgálatára.” A 6., 8. és 10. évfolyam kompetenciamérése
így 2006-ban a 4. évfolyamos tanulókat érintő Országos készség- és képességméréssel
egészült ki (Általános leírás…, é. n.).
Az 1993. évi közoktatási törvény 2006-os módosítása szerinti 99. § (5) bekezdés úgy rendelkezett, hogy „A szakiskola tizedik évfolyamán folytatott mérésnek az
olvasás és szövegértés alapkészség vizsgálatára is ki kell terjednie.” Egyúttal a 99. §.
új (6) bekezdése kimondta, hogy: „Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján
közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat – a
további feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetővé kell tenni.” Ez azonban csak késleltetve lépett életbe, a törvény 133. § (7) alapján ugyanis a 2008/09-es tanév eredmé
7
„Az oktatásért felelős miniszter, az általa vezetett minisztérium költségvetésének a terhére országos és térségi
szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérések, átvilágítások, elemzések készítését rendelheti el, továbbá felkérheti a fenntartót, hogy a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben végeztessen szakmai ellenőrzést,
pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást, elemzést, és ennek eredményéről tájékoztassa. (…)”

8
Emellett kiegészült angol és német nyelvi tantárgyi méréssel a 6. és a 10. évfolyamokon (országos reprezentatív
mintán, az adott nyelvet első idegen nyelvként tanuló diákok körében). Ld. 30/2002. (V. 17.) OM rendelet 24. §

9

A tartalmat harmonizálták az évfolyamok váltásával, illetve kiegészítésével (Általános leírás…, é. n.).
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nyeit kellett először nyilvánosságra hozni (Balázsi és Horváth, 2011). A következő,
újonnan beiktatott (7) bekezdés szabályozta az alulteljesítő iskolák szankcionálását.
Amennyiben az adott iskola nem teljesítette a jogszabályban előírt minimumot, úgy
az OKÉV felhívta erre a fenntartó figyelmét, akinek ezután kötelező módon kellett
felhívnia az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet (amit később a fenntartónak jóvá kellett hagynia). Ha a következő méréskor az intézmény még mindig
az elvárt küszöb alatt teljesített, úgy az OKÉV már a fenntartót kérte fel az intézkedési terv elkészítésére (vagyis az ismételt intézkedéskor a harmadik, intézményi szint
elmaradt). Ezt a tervet már az OKÉV hagyta jóvá (Balázsi és Horváth, 2011). 20082010 között az alulteljesítő iskolák többletforrásokra is pályázhattak, amelyet – egyebek mellett – fejlesztési célú szolgáltatásokra fordíthattak (11/2008 OKM rendelet,
17/2009 OKM rendelet).
A jelenlegi szabályozás szerint az országos mérési feladatokat a 2011. évi CXC.
törvény 80. § teszi kötelezővé, melynek eredeti (1) bekezdése így szólt: „Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a neve
lési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről,
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik,
nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az olvasási-szövegértési és
a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára. Az iskola vezetője, a tanuló
és a pedagógus – jogszabályban meghatározottak szerint – vesz részt az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában.” A 4. évfolyamon zajló mérés kötelezősége tehát már a jogszabály eredeti állapotában is megszűnt. A köznevelési törvényt
a 2013. évi CCXLV. törvény 51. § módosította több ponton: kikerült a szövegből
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata – hasonló, de részletesebb
formában a 9) bekezdés része lett – valamint a felmértek körét a nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevőkre redukálta (az eredeti „minden tanuló” helyett). A célterület „az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek”-ről „a szövegértési
és a matematikai eszköztudás”-ra változott.
A 80. § egyéb bekezdései szintén 2013-ban módosultak. A 2., 3., 5. (új 6.), 7.
bekezdések nem, vagy csak jogtechnikai szinten változtak. A (6) bekezdést törölték,
a (9) bekezdés hasonló szövegezéssel az új (8) bekezdés lett. Módosítottak abban a
tekintetben, hogy míg korábban a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli
szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatok és a teljesítmény összekapcsolt eredményét a hivatal kötelezően visszaküldte az iskolának, az
új törvény ezt kifejezetten tiltja: „A keletkezett adatokat az intézmény nem ismerheti meg.” (4). Az új (5) bekezdés a mérési azonosító szélesebb körű alkalmazását
engedélyezte: „A mérési rendszerben használt mérési azonosítóval a hivatal egyéni
szinten, de személyazonosításra alkalmatlan módon, a köznevelési és felsőoktatási
27
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intézmények hatékonyságának elemzése céljából közvetlenül összekapcsolhatja a tanuló mérési, illetve egyéb iskolai, érettségi, középfokú és felsőoktatási felvételi teljesítményére, eredményére, valamint egyéb, a köznevelési és felsőoktatási továbbhaladására vonatkozó, általa nyilvántartott adatokat”, ami tágítja az elemzési és fejlesztési
lehetőségeket.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 80. §-ában foglaltak szerint az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal hívja fel az iskola fenntartójának figyelmét az intézkedési terv szükségességére, ha valamely évfolyam legalább
fele nem érte el szövegértésből és matematikából a neki megfelelő (az országos mérés
eredményei alapján kialakított, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott)
képességszintet. Ezt módosítja a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet, amely valamen�nyi oktatási intézmény igazgatója számára előírja az elemzést is tartalmazó intéz
ményi intézkedési terv készítését 2015. június 10-éig bezárólag, amelyet a nevelőtestület véleményének figyelembevételével 2015. június 30-ig kell véglegesíteni és
megküldeni a fenntartónak. Mindez azt jelenti, hogy 2015-ben nem csupán azoknak
az iskoláknak kell intézkedési tervet készíteniük, ahol a tanulók az országos átlag
alatt teljesítenek, hanem valamennyi intézménynek.
A 6., 8. és 10. évfolyam méréseinek tartalmi vonatkozásait ugyancsak miniszteri
rendeletek szabályozzák. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. sz. mellékletében
a matematika, illetve szövegértés fejezetekre bontva olvasható; mindkét terület esetében többször említett szempont a mindennapi élethez, valós életszituációkhoz való
kapcsolódás. A mérés lebonyolítására vonatkozóan ld. a korábban már idézett 2011.
évi CXC. törvény 80. §-át, valamint ugyanezen 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
79. §-át. A mérések időpontját a mindenkori tanév rendjét meghatározó rendeletek,
a folyó tanév esetében a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. § (3)
bekezdése határozza meg.

2.1.2 Kimeneti szabályozás: a vizsgarendszer
fejlesztése és működtetése (érettségi)
A rendszerváltást követően először az 1993. évi közoktatási törvény szabályozta az
érettségit, amely mind a gimnázium, mind a szakközépiskola esetében a középiskolai
tanulmányok elvégzését tanúsította. A 72. § (1) kimondta, hogy „Az alapvizsga és az
érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes követelmények szerint
kell letenni, illetve megtartani. Az alapvizsga követelményeit az Országos alapvizsga-követelmények, az érettségi vizsga követelményeit az Országos érettségi vizsga28
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követelmények határozzák meg.” A közoktatási törvény 1996-os, fentebb már idézett
módosítása az érettségi kapcsán is jelentős változásokat hozott. Ennek központi elemét jelentette, hogy az új 9. § (5) kimondta: „Az érettségi vizsga egyes tantárgyaiból
kétféle, eltérő szintű követelmények alapján tehető vizsga.” Újdonságot jelentett továbbá, hogy ugyanez a bekezdés törvényi szinten szabályozta a kötelező vizsgatárgyakat: „magyar nyelv és irodalom, történelem, (…) matematika, (…) idegen nyelv.”
A végrehajtást szabályozó kormányrendeletet egy évvel később adták ki (100/1997.
(VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról), amit a
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosítottak. Az érettségi célja explicit módon 2000-ben került be a jogszabály szövegébe, egy módosító rendelet által (16/2000.
(II. 11) Korm. rendelet). E szerint a vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó:
„a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek
alkalmassá teszik az önművelésre; b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok
megkezdésére.” (3. §)
Az érettségi vizsga részletes követelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet szabályozta, ennek rendelkezéseit azonban csak 2005-től kezdődően alkalmazták. Ennek
oka, hogy bár a kétszintű érettségi rendszer indítását 2004-re tervezték, ehelyett azonban csak egy évvel később, 2005-ben valósult meg a reform (Horn és Sinka, 2006).
Az érettségi célkitűzése 2000 óta változatlan maradt a vonatkozó rendelet szövegében, emellett a bevezetést követő években egyéb területeken sem történt jogszabályi szinten átfogó változás (Balázsi és Horváth, 2011). A 2010-es kormányváltást
követően az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadását továbbra is a 100/1997-es
kormányrendelet szabályozza, amelyet azonban 2012-ben10 és 2015-ben11 is módosítottak. A pontosító (gyakran jogtechnikai, fogalmazási, helyesírási) módosítások
mellett érdemi változást jelentett, hogy 2014. január 1-jétől a szintemelő vizsgákkal
kapcsolatban inkább enyhítő, az előrehozott érettségi vizsgákkal kapcsolatban pedig
inkább szigorító jellegű módosítások léptek érvénybe. A legutóbbi módosítások a
tanuló magyar, mint idegen nyelv vizsgájának, vizsgatárgy alóli (részleges vagy teljes) mentességének, a feladat kidolgozására szánt esetleges bővebb időkeret adásának,
a szóbeli és írásbeli részek felcserélhetőségének, valamint az eszközhasználat engedé-

10

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

11

A Kormány 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
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lyezésének szabályozását adják, jellemzően az engedékenyebb, mérlegelést lehetővé
tévő módon (ld. új 6. § (6), új 6. § (7), új 37. § (1)).

2.1.3 Az intézményi minőségbiztosítás kiépülése
Az 1993. évi közoktatási törvény 1999. évi módosításakor (LXVIII. törvény) az 55. §-
ban a minőségbiztosítás kifejezés az alábbi definíciót kapta: „az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és
az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, a tanulók, a szülők, a pedagógusok, valamint a fenntartók, továbbá a munkaerőpiac igényeinek kielégítése
céljából”. Ez a meghatározás két álláspontot is igazolni látszik. Egyrészről, hogy a
közoktatási intézmények a minőségfejlesztési rendszer központi elemei (vö. Balázsi
és Horváth, 2011), másrészről, hogy a minőség biztosítása a – tágabban értelmezett –
érintett szereplők igényeinek együttes kielégítését célozza meg.
A törvénymódosítást követően rendeleti úton szabályozták a minőségbiztosítás
és fejlesztés kérdését. A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről a 2. §-ban fogalmazta meg célját: „A rendelet célja
meghatározni a közoktatási intézményben folyó pedagógiai tevékenység szakmai
minőségének fejlesztésével, a intézmények működése hatékonyságának növelésével,
a minőségfejlesztés, illetve minőségbiztosítás (…) rendszerének fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokat, továbbá megteremteni a minőségfejlesztés területén nyújtott kiemelkedő teljesítmények állami elismerésének lehetőségét.” A rendelet hatálya
fenntartótól függetlenül kiterjedt minden, a rendeletben megjelölt oktatási-nevelési intézményre. A 4. § (1) már az intézmények tevékenységének szolgáltató jellegét
hangsúlyozta, ennek érdekében kötelezővé tette a folyamatos, önértékelésen alapuló
minőségfejlesztési tevékenységet.
A minőségfejlesztés szükségességét a következő évben már magasabb jogszabályi szinten is előírták. A 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról 29. §-a kimondta, hogy a minőségpolitikát és minő
ségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában
(IMIP) kell meghatározni, amit az intézményvezető dolgoz ki, az alkalmazotti közös
ség fogad el, majd az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményének kikérésével
a fenntartó hagy jóvá.12 A közoktatásról szóló törvény rendelkezett továbbá az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programjáról (ÖMIP) is, 2004. január 31-ig tette kötelezővé az önkormányzati fenntartók

12

Ez a típusú szabályozás korábban a pedagógiai program részt alkotta (Horn és Sinka, 2006). A törvénymódosítás emellett előírta a rendszeres, minimum négyévenkénti fenntartói ellenőrzést is – új 102. § (2) d)
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részére az önkormányzati minőségirányítási program elkészítését. Az ÖMIP az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az
egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás
rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok kapcsolatait, valamint a fenntartói
irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét.
A közoktatási törvény 102. § (2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a fenntartó a minőségirányítási programban „meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesz
tés rendszerét, továbbá rendszeresen – ha jogszabály másként nem rendelkezik, négy
évenként legalább egy alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását,
működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét.”
A közoktatási törvény egyes módosításai illetve a kapcsolódó kormányrendeletek kibővítették az intézményi minőségirányítási programokhoz kapcsolódó tartalmi
elemeket. A 2006. évi LXXI. törvény 9. § (1) bekezdése előírta, hogy „az intézményi
minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét”, 2009-től pedig a közalkalmazottak
minősítésének új rendszere jött létre a meghatározott pontszámokhoz és értékekhez
igazított teljesítményértékelési rendszer alkalmazásával. Az IMIP-ek 2012. augusztus
31-ig voltak érvényben, a köznevelési törvényben azonban már nem jelentek meg
(Intézményi minőségirányítás…, 2013). Az Oktatási Hivatal tájékoztató dokumentuma szerint azonban a 87. § (1)-ban előírt országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
rendszere, az intézményvezető munkájának a nevelőtestület és a szülők közössége
általi értékelése (69. § (4)), valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150.§ (4)ben szabályozott intézményi önértékelés – s ennek részeként az intézményvezető
saját önértékelése – egységes rendszerben kezelhető (Intézményi minőségirányítás,
2013). A pedagógusok minősítési-értékelési rendszere szorosan összefügg a minőségi oktatással, a nemzetközi kutatási eredmények ugyanis azt mutatják, hogy az
oktatás és nevelés kulcsszereplője a pedagógus. A pedagógus-életpálya rendszerben
összekapcsolódik az előmeneteli rendszer és a minősítési-értékelési rendszer, amely
utóbbi szándéka szerint fejlesztő jellegű értékelés. A pedagógusok előmeneteli rendszerét, a különböző fokozatokat a köznevelési törvény 64-65. §-a határozza meg, a
2013 augusztusában megjelent 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet pedig a gyakornoki minősítővizsga és a minősítési eljárás részleteiről és eljárásrendjéről rendelkezik.
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2.2. KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK
Az iménti jogszabályelemzés már mutatja, hogy a 2000-es években (illetve esetenként
azt megelőzően) a magyar közoktatásban – részben nemzetközi hatásra – számos
olyan fejlesztés kezdődött, amelyek jelentős változást hoztak a közoktatás minőségének és eredményességének vonatkozásában. Az oktatásfejlesztés figyelme egyre
inkább a kimenetek vizsgálatára, illetve a kompetenciaközpontú fejlesztésekre irányult. E fejlesztések része a közös minimumokat tartalmazó Nemzeti alaptanterv is.
A 2003-ban elfogadott új Nemzeti alaptanterv elsősorban nem arról szólt, hogy mit
kell az iskolákban megtanítani, hanem arról, hogy a tanulóknak mire kell képesnek
lenniük. A 2001-ben elindult Országos kompetenciamérés is – a PISA-hoz hasonlóan – elsősorban nem azt kívánta mérni, ami az alkalmazott tantervekben volt, hanem
azt, hogy a gyerekek mennyire képesek megoldani gyakorlati problémákat. A fejlesztések egy része uniós támogatással, vagy más nemzetközi forrásokból valósult meg.

2.2.1. Tanulói mérések rendszerének kiépítése
A hazánkban működő mérési rendszer jelenleg három mérést foglal magában, amelyek közül ugyan az Országos kompetenciamérés kapja a legnagyobb figyelmet, de
a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszernek (DIFER) és az Országos készség- és
képességmérésnek is fontos szerepe van a tanulói teljesítmény és előrehaladás monitorozásában, illetve a diagnosztikus mérésekben. A három mérésnek eltérő a célcsoportja, eltérő a módszertana és természetesen a céljai is.
A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer olyan nem kötelező mérőeszköz,
amelyet az első évfolyamos gyermekek iskolai fejlődéshez szükséges alapkészségei
(szociális motívumok és készségek, írásmozgás-koordináció, tapasztalati összefüggés-megértés, beszédhanghallás, tapasztalati következtetés, reláció-szókincs, elemi
számolási készség) diagnosztizálásához igényelhetnek a tanítók. A jogszabály szerint
az első évfolyam elején minden tanítónak fel kell mérnie, kik azok a tanulók, akiknél
indokolt a mérés lefolytatása, és ezeket a tanulókat később meg is kell mérnie. A tanítók maguk értékelik a mérés eredményét egy központi szoftver segítségével, amely
előállítja a gyermek egyéni képességprofilját. A DIFER stabilan működő rendszer;
népszerűségét jelzi, hogy évente a korcsoportos tanulók mintegy 30%-a vesz részt
benne (Balázsi és Horváth, 2011).
Az Országos készség- és képességmérés 2012-ig minden tanuló számára kötelező volt, azonban a mérést végző Oktatási Hivatal csak egy 200 iskolából álló rep-
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rezentatív minta negyedikes tanulóinak eredményeit dolgozta fel. A mérés szintén
inkább a diagnosztikus mérőeszközök közé tartozik, elsődleges célja a tanulók egyes
készségeinek, képességeinek diagnosztizálása, ami lehetőséget ad az egyéni fejlesztésekre. Ez tehát elsődlegesen az iskolákra hárított feladatokat, országos szinten csupán
egy összesítés készült a minta alapján. Az Oktatási Hivatal 2010 környékéről származó adatai szerint egy év alatt mintegy 32000 belépés történt az elemző szoftverbe
(Balázsi és Horváth, 2011), ami azt jelenti, hogy messze nem minden mért tanuló
kapcsán használták ki az iskolák ezt a lehetőséget. Valószínűleg ennek is szerepe volt
abban, hogy a 2012/2013. tanévben központi szervezésű készség- és képességmérésre már nem került sor ezen az évfolyamon. A tesztanyagokat az Oktatási Hivatal a
honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók, és az eredményeket az egyes
intézmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetik.13
A 2001-ben bevezetett Országos kompetenciamérés elsődleges célja, hogy az
iskolák eredményességéről adjon képet oly módon, hogy az egyes intézmények és
telephelyek mérési adatai összevethetők legyenek más intézmények és telephelyek
eredményeivel. A kompetenciamérés az ország szinte minden 6., 8. és 10. évfolyamos
tanulójára kiterjed, s éves gyakorisággal méri a matematikai és a szövegértési képességeket. A felmérés tehát nem az adott évfolyamhoz kapcsolódó tantervi követelményeket és ismeretanyagot kéri számon, hanem inkább azt vizsgálja, mennyire tudják
azokat a diákok alkalmazni konkrét, mindennapokból vett feladatok megoldásában.
Az adatfelvétel minden iskolában ugyanazon a napon történik, a mérés kivitelezése
erőteljesen standardizált, ugyanakkor az utóbbi években – a költségvetési források
erőteljes szűkülése miatt – a helyszíni ellenőrzésekre kevesebb forrás jutott.
A 2007/2008-as tanévtől lehetőség van a tanulók eredményeinek egyéni szintű összekapcsolására is az egyéni mérési azonosító révén. Az azonosító segítségével
mind a tanuló (és szülei), mind pedig az iskola megtekinthetik a tanuló eredményét,
másrészt lehetővé válik az adatok longitudinális vizsgálata egyéni szinten, harmadrészt az azonosító lehetőséget ad a bemeneti és a későbbi eredmények összekapcsolására, ami a pedagógiai hozzáadott érték számításának egyik alapfeltétele.
A kompetenciamérések eredményei rámutatnak a magyar iskolák közötti nagyfokú teljesítménykülönbségekre, ami már a 6. és 8. évfolyamon is megmutatkozik, a
középfokú oktatásban pedig a különböző képzési formákban még jelentősebb. Míg a
6. és 8. évfolyamon is 25–30%-ban az iskolák közötti különbségek a felelősek a tanulók eredményeiben mutatkozó eltérésekért, a középfokú oktatásban ez a különbség
45–47%-ra növekszik. Mindebből az következik, hogy a középfokú intézmény megválasztása a későbbi életesélyekre igen nagy hatással van. (Balázsi és Horváth, 2011).

13

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok/aktualis_meresekrol
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Hazánkban a tanulók családi háttere és az iskolai teljesítmény között igen erős
az összefüggés, amelyet nem csupán a kompetenciamérés eredményei mutatnak,
hanem a nemzetközi mérések is. Az Országos kompetenciamérés alapján számos
elemzés született, s – amint azt már korábban jeleztük – az utóbbi időben az eredmé
nyeknek különféle rangsorokban való használata is kezd teret hódítani. Jelentős
fejlesztésnek tekinthető a mérés kapcsán az a FIT szoftver, ami minden iskola, illetve
fenntartó számára lehetővé teszi a központilag feldolgozott adatok alapján a saját intézmény tanulói teljesítményének elemzését, annak az országos eredményekhez és a
saját vonatkoztatási csoporthoz viszonyított értékelését. Erre a vonatkozó jogszabályi
kötelezettség miatt is szükség van. A kompetenciamérési eredmények a méltányosság dimenziójának vizsgálatára is alkalmasak, s a tanulói szintű követhetőség lehetővé teszi, hogy az iskola teljesítményét ne csupán a családi háttér-index függvényében,
hanem a tanulók kétéves fejlődésének ismeretében is megadják. Sajnos azonban e
mutatók számítására nincs minden intézmény esetében lehetőség, vagy csak erősen
korlátozott mértékben, a tanulói háttérkérdőívet ugyanis viszonylag sokan nem töltik ki, s nagyon sokan éppen a leginkább hátrányos helyzetű tanulók köréből.

2.2.2. Az érettségi vizsga rendszerének átalakítása
2005-ben tettek első alkalommal érettségi vizsgát a középiskolát végzett fiatalok az
új kétszintű rendszerben úgy, hogy mindenki megválaszthatta, melyik tantárgyból
milyen szinten vizsgázik. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése együtt járt a felsőoktatási bemeneti vizsga átalakításával is, azaz az érettségi kiváltja a korábbi tantárgyi
felvételi vizsgát (kivéve az alkalmassági és gyakorlati vizsgákat).
Az új érettségi sokkal inkább a problémamegoldó képességek vizsgálatára irányul, mint a tanult ismeretek egyszerű számonkérésére. A reform egyik fontos célja
volt a komplex készségek meglétének vizsgálata olyan feladatok révén, amelyek nem
csupán a tanulók tárgyi tudásának vizsgálatát teszik lehetővé, hanem a jelölt olyan
egyéb kompetenciáit is igénybe veszik, mint például a problémamegoldó képesség,
a mögöttes háttértudás alkalmazása, a szaknyelv, a források ismerete stb. (Horn és
Sinka, 2006).
A kétszintű érettségi vizsgát többször érte kritika amiatt, hogy az emelt szintű
érettségit választók aránya csökkenő tendenciát mutatott, azonban az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatták, hogy ez tudatos oktatáspolitikai döntésekkel befolyásolható. A felsőoktatási belépési követelményszint emelésével, illetve a többletpontok
rendszerének megfelelő átalakításával a fiatalok nagyobb hányada választja ezt a
megmérettetési formát. Az emelt szintű érettségi vizsgát tett tanulók aránya azonban
a különböző képzési típusokban igen eltérő: a gimnáziumi képzés nappali formáiban
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érettségizettek jóval nagyobb arányban tettek legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségit, mint a szakközépiskolákban, illetve a nem nappali képzési formákban.
A differenciáltság a megcélzott felsőoktatás képzési formák esetén is megfigyelhető
minden iskolatípus esetén: emelt szintű érettségi bizonyítvánnyal legnagyobb arányban az osztatlan képzésre jelentkezők rendelkeznek, ezt követi az alapképzés, majd a
felsőfokú szakképzés. Az emelt szinten érettségizők átlagos vizsgaeredményei ugyanakkor rendre jobbak, mint a középszintű vizsgát tetteké, s szignifikáns összefüggés
látszik a felvételi sikeressége és aközött is, hogy a jelentkező tett-e emelt szintű érettségit (Ercsei és Szemerszki, 2011).

2.2.3. Az intézményi minőségirányítás kezdetei
A hazai közoktatásban a minőségfogalom a jogszabályokban és a gyakorlatban meglehetősen egyenetlen módon, fejlődésekkel és visszaesésekkel tarkított formában jelent meg. A rendszerváltást követően az oktatási intézmények fenntartása, irányítása,
ellenőrzése jelentős mértékben a települési önkormányzatok feladatai közé tartozott,
ezzel párhuzamosan azonban kialakult és bővült az egyházi és magániskolai hálózat is. Az egyes intézmények külső értékelésével kapcsolatban a központi irányítás
meglehetősen korlátozott jogokkal rendelkezett, a különböző fenntartású intézményekben folyó szakmai munka mérése, ellenőrzése, értékelése megoldatlan volt. Ezt
felismerve a 2000-es évek elejétől fokozott hangsúly helyeződött az intézmények belső önértékelési gyakorlatának kiépítésére, az 1999-ben elindított „Comenius 2000”
program az intézményi minőségbiztosítási rendszerek elterjedésének támogatását
célozta14. A program összesen mintegy 1700 óvodában és iskolában, továbbá 15 megyei pedagógiai intézetben zajlott tanácsadói támogatással, és minőségbiztosítási
modellek (TQM, illetve EFQM) adaptációján alapult. A pályázati úton támogatott
programban a résztvevők tapasztalatot szerezhettek az önértékelés, az intézményi
folyamatok szabályozása terén. E program tapasztalatai jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a közoktatásról szóló törvény 2003. évi módosítása minden magyarországi nevelési-oktatási intézmény számára kötelezővé tette minőségfejlesztési
rendszer kialakítását és működtetését. Az oktatási miniszter megalapította az e terü-

14

Comenius I. intézményi modell: „Partnerközpontú működés” - A partnerekkel való folyamataos párbeszéd
kialakítása és beépítése az intézmény mindennapi munkájába, Comenius II. intézményi modell: „Teljes körű
minőségirányítás alkalmazása”.
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leten kiemelkedő intézmények állami elismerését szolgáló Közoktatás Minőségéért
Díjat (2002-2008)15.
A külső értékelést a fenntartók végezték illetve végeztették, de meglehetősen vegyes módon és vegyes eredménnyel. Az értékelés gyakorisága és minősége a fenntar
tó önkormányzatok méretétől is függött, a nagyobb önkormányzatok gyakrabban
végeztettek értékelést. Az egyenetlenséghez az is hozzájárult, hogy a központi kormányzat nem mutatott érdeklődést a fenntartói ellenőrzések tapasztalatai iránt, s
ezzel egyfelől rengeteg információtól elzárta magát, másfelől pedig mindez nem ösztönözte a fenntartókat az ellenőrzések, értékelések elvégzésére. A fenntartói értékeléseket 2007-től segítette a központi tanulói teljesítménymérési eredmények fenntartói
szintű elemzése is (FIT fenntartói jelentés). Az oktatási intézmények minőségirányítási programjának működéséért az intézmény vezetője volt a felelős, az intézményekben minőségfejlesztési csoportot kellett létrehozni, amelynek tagjai koordinálták a
minőségfejlesztési tevékenységeket, végezték a szükséges méréseket, vizsgálatokat
(pl. elégedettségmérés), elemzéseket, intézkedési terveket készítettek. Ugyanakkor,
mivel sem a belső értékelésnek, sem pedig a külső (fenntartói) értékelésnek nem
voltak rögzített standardjai, a belső és a külső értékelés közötti összhang nem volt
biztosítható.
Az elmúlt évtized minőségbiztosítási területen (is) folyó fejlesztései között figyelmet érdemel még a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP). Az oktatási minisztérium 2003-ban indította el a programot azzal a céllal, hogy a szakiskolai képzésben csökkenjen a lemorzsolódás, az alapkompetenciák fejlesztésével növekedjen a
pályakezdő szakmunkások felkészültsége, munkaerő-piaci értéke. A programban
pályázati formában, két ciklusban, hat év alatt 160 szakiskola vett részt. A megvalósítás során a minőségfejlesztés is szerepet kapott a Szakiskolai Önértékelési Modell
kidolgozásával és alkalmazásával.
Az elmúlt néhány évben a minőségbiztosítás elemei sok tekintetben jelentősen
átalakultak. Bevezették a pedagógus előmeneteli és minősítési rendszert, kialakulóban van az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere. A külső ellenőrzésnek
és értékelésnek a korábbinál nagyobb szerepet szán az oktatási kormányzat, fontos
továbbá, hogy ez utóbbi egységes szempontrendszer mentén alakul támogatási, fejlesztési céllal. A belső értékelés ugyancsak fontos része a minőségfejlesztési folyamatnak, jóllehet az erre vonatkozó szabályozás kikerült a törvényből. A külső értékelés
azonban jelentős mértékben épít az intézményi belső értékelésre, az önértékelésre,
valamint a tanulók standardizált kimeneti mérési eredményeire.

15

A Díjat két kategóriában, első ízben 2002-ben hirdette meg az Oktatási Minisztérium: a COMENIUS 2000
Partnerközpontúság Díj és a COMENIUS 2000 Kiválóság Díj kategóriában.
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3
A KÖZOKTATÁS MINŐSÉGÉNEK,
EREDMÉNYESSÉGÉNEK KÉRDÉSKÖREIT
ÉRINTŐ FŐBB KUTATÁSI
EREDMÉNYEK ÉS MEGFONTOLÁSOK
Az alábbiakban azokat az empirikus kutatási eredményeket foglaljuk össze, amelyek
a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 4.3 témacsoportjának kutatásaiban a témakörhöz
kapcsolódva kerültek felszínre. Célunk, hogy ezeket tematikusan bemutassuk, s ezzel
egyidejűleg néhány kapcsolódó oktatáspolitikai javaslattal éljünk.

3 .1. I S KO L A I C É L O K É S E R E D M É N Y E S S É G
A szakirodalmi előzmények kapcsán már felmerült, hogy az egyes intézmények eredményesség-értelmezése igen eltérő lehet, s ezeket az értelmezéseket nagymértékben
befolyásolják azok a külső és belső körülmények, amelyek közepette az intézmény
működik. Az intézményi eredményességfogalom sok esetben többdimenziós, s nem
feltétlenül csupán a szűken vett tanulmányi eredményességre koncentrál, hanem figyelembe veszi a helyi szereplők, a szolgáltatást használók igényeit is, ezáltal sokszor
inkább a minőségfogalomhoz áll közelebb.
Korábban már láttuk, hogy az eredményesség egyik definíciója szerint az az
intézmény tekinthető eredményesnek, amelyik eléri a maga elé kitűzött célokat (Madaus és mtsai., 1980). E definíció oktatáspolitikai nézőpontból ugyan valamelyest re37
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lativizálja az eredményességfogalmat, ugyanakkor mind az eredményesség, mind az
intézményi minőség szempontjából értékes megközelítést jelent. Az egyes intézmények nevelési/pedagógiai programjai ugyanis többek között éppen ezeket a nevelési,
oktatási elveket, célokat rögzítik, figyelembe véve a megfelelő országos szintű előírásokat, így többek között a kerettantervek előírásait. A jogszabályi szinten rögzített
külső ellenőrzések, értékelések is nagy hangsúlyt fektetnek az intézményi pedagógiai
programokban foglaltak teljesülésének vizsgálatára. Az iskolák egyéb dokumentumai (helyi tanterv, házirend stb.) a legtöbbször pontosan fogalmaznak például az
elvárt vagy kívánatos magatartásformák tekintetében, és olyan viselkedésmódokat
határoznak meg, amelyek lehetővé teszik ezeknek az eredményesség szempontjából
értékelési kritériumként való alkalmazását is. Ugyanakkor fontos egyértelművé tenni, hogy az intézményi célok és sajátosságok figyelembe vétele nem adhat felmentést
az iskola számára az objektív mérési eredmények alól, nem eredményezheti a mérhető társadalmi és oktatáspolitikai célok teljesülésének figyelmen kívül hagyását.
Az iskolaigazgatók körében végzett felmérés adatai szerint16 az iskolavezetés
céljai között a legfontosabbak a pedagógiaiak, azaz a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, és szilárd értékrend átadása, míg a praktikus, a működéssel, a fenntartónak való megfeleléssel kapcsolatos célok háttérbe szorulnak. A 13 lehetséges cél
intézményvezetői rangsorolásában a lista elején szerepel, tehát a vezetők többsége
fontos célként jelölte meg a jó légkör kialakítását is. A középmezőnybe a pedagógiai
célokkal összefüggő értékek tartoznak, többek között azok a szempontok, amelyek a
jó tanulási eredmények elérését és a tárgyi tudás bővítését célozzák. Az intézményve
zetők többsége a rangsorban az utolsó helyek valamelyikén szerepeltette az anyagi
források bővítését, a beiskolázási létszámok biztosítását, a fenntartói, működtetői elvárásoknak való megfelelést, és azt, hogy az iskola törekedjen arra, hogy minél kedvezőbb hátterű tanulókat vonzzon.
A célok fenntartók és iskolatípusok szerinti sorrendjei azonban némileg különbözőek, amennyiben a gimnáziumi vezetők számára például a jó továbbtanulási
eredmények a harmadik legfontosabb célként fogalmazódnak meg, az egyházi fenntartású iskolák pedig sokkal gyakrabban helyezték a rangsorban az első helyek valamelyikére a szilárd értékrend közvetítését (3,65), illetve a jó légkör biztosítását (4,21).
A beiskolázási létszámok biztosítását a középfokú intézmények, ezen belül is a szakiskolai és a szakközépiskola képzéssel rendelkező intézmények vezetői tartották az átla-

16
Az adatfelvétel a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt
(TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében valósult meg. A megkérdezett vezetők száma összesen 916 fő volt.
Az adatfelvétel során az intézményvezetőket arra kérték, hogy 13 megadott iskolai célt fontosság szerint rang
soroljanak a saját intézményük vonatkozásában. Az ábrán látható eredmények értelmezése: minél alacsonyabb
egy érték, annál fontosabb az adott cél az intézményvezetők szerint.
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gosnál fontosabbnak. A településtípust is figyelembe véve, ahogyan haladunk lefelé a
települési hierarchiában, úgy válik egyre fontosabb intézményi céllá a helybéliek és a
vonzáskörzetben lakók igényeinek minél teljesebb kiszolgálása. (Szemerszki, 2015a)
Ezek az eredmények tartósan stabilnak mutatkoznak, hiszen egy 5 évvel korábbi felmérés értékei is ugyanezt a célstruktúrát mutatták, ugyanezekkel az intézményi
preferenciákkal és intézménycsoportok szerinti eltérésekkel. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy egy korábbi kutatás eredményei alapján feltételezhető, hogy az intézményvezetők számára valószínűleg sokkal fontosabb a külső vélemény javítása, mint
ahogyan az ebből az adatsorból körvonalazódik. Amikor a középfokú intézmények
vezetői spontán módon, maguk nevezhették meg intézményi céljaikat, ugyan szintén
a tanulói teljesítmény javítása állt az első helyen, második leggyakoribb válaszként
azonban az iskolával kapcsolatos külső vélemények javítása szerepelt, megelőzve ezzel az értékek átadását és a jó légkör megteremtését (Horn, 2006).
A SAJÁT INTÉZMÉNYBEN FONTOSNAK TARTOTT CÉLOK RANGSOR-ÁTLAGA*
(INTÉZMÉNYVEZETŐI ADATFELVÉTEL, 2014. ŐSZ, N=916)

Segítsük a gyerekeket képességeinek
kibontakozását.

3.50
4.51

Szilárd értékrendet közvetítsen az intézmény.

5.02

Jó légkörű legyen az intézmény.
Az intézmény segítse a hátrányos helyzetű
gyerekek/tanulók társadalmi beilleszkedését.

6.10

A helybéliek és a vonzáskörzetben lakók legyenek minél jobb véleménnyel az intézményről.

6.55

A továbbtanulási eredmények minél jobbak
legyenek.

6.59

Minél több tárgyi ismeretet szerezzenek
a gyerekek/diákok.

6.83

A kompetenciamérésen növekedjenek
a tanulói teljesítmények.

6.98
7.24

A beiskolázási létszámot tudjuk tartani.
A fenntartó elvárásainak minél inkább
megfeleljünk.

8.69

A működtető elvárásainak minél inkább
megfeleljünk.

9.33

Több anyagi forrást szerezzen az intézmény

9.38

Minél kedvezőbb családi hátterű gyereket
vonzzon az intézmény

10.42

0

* 1=legfontosabb, 13=legkevésbé fontos
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3 . 2 . P O T E N C I Á L I S E R E D M É N Y E S S É G I M U TAT Ó K
A közoktatás rendszerében az alapfokú oktatás lehetséges tanulói és intézményi
szintű eredményességi mutatói közé tartoznak a 6. és 8. évfolyamos kompetenciamérési eredmények, illetve a 8. évfolyamot követő tanulói továbbhaladási eredmények. Míg az előbbiek tanulói és intézményi szinten egyaránt a kutatók számára is
rendelkezésre állnak, az utóbbi esetében a kutatói adatbázis a tanulói szintű adatokat
nem tartalmazza, csupán az intézményi alapút, ezen belül is az elemzések számára a
középiskola irányából nézve állnak rendelkezésre az adatok (a kutatói adatbázisból
tehát nem azonosíthatók az egyes általános iskolák, így nem áll rendelkezésre kutatói szempontból elemezhető adat tanulóik felvételi sikerességéről). A középfokú
intézményrendszerre vonatkozóan már bővebb információhalmazzal rendelkezünk,
s több olyan adatbázis is fellelhető (10. évfolyamos kompetenciamérés, érettségi vizsgák eredményei, felsőfokú jelentkezési és felvételi adatok), amelyek egyéni szinten is
vizsgálhatóak, igaz, jelenlegi formájukban egyes adatbázisok meglehetősen korlátozott elemzési lehetőséget nyújtanak.

3 . 2 .1. A Z A L A P F O K É S A KÖ Z É P F O K KÖ Z Ö T T I ÁT M E N E T
A 90-es évek eleje óta a középfokú oktatás intézményszerkezete jelentős mértékben
átalakult. A változások jelentős része vertikális átalakulás volt: a 6, illetve 8 évfolyamos gimnáziumok indulása, majd az 5 évfolyamos (főként gimnáziumi) képzések,
az érettségizettek számára a 13.-15. évfolyamos szakképzések indítása, a szakiskolai
képzés 2+2 évfolyamos struktúrába szervezése mind hozzájárult ahhoz, hogy a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére összességében nem csökkent a középfokon tanulók létszáma, jóllehet az újonnan belépők számában már mutatkozott némi
csökkenés. Ezzel egyidejűleg horizontálisan is változott a szerkezet, a középfokú
oktatás expanziója következtében az érettségit adó képzések iránt megnövekedtek
a társadalmi igények, míg a szakiskolai képzés iránt jelentősen visszaestek (Imre és
Híves, 2010).
A középfokú intézményekbe történő beiskolázás témánk szempontjából azért is
figyelmet érdemel, mert ez jelenti a kimenetet az alapfokú oktatásból és a bemenetet
a középfokú oktatásba, így a tanulói továbbhaladás szempontjából kitüntetett jelentőséggel bír. E fontos szerepe ellenére a középfokú képzés nem minden formájába,
illetve nem minden intézményébe való bekerüléshez szükséges felvételi vizsga, az
40
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iskola dönthet a tanuló felvételéről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján is.
Ahol azonban vizsgát követelnek meg, annak a – magyar nyelvből, illetve matematikából – tett központi írásbeli vizsgának kell lennie, ami megfelelő jelentkezési arány
esetén kiegészülhet szóbeli vizsgával is. A középfokú felvételi eljárás alapvető jellemzőiben és szabályaiban jelentős változás nem történt az elmúlt pár évben, egy stabilan
működő, bizonyos vonatkozásaiban erősen standardizált, de a felsőoktatási felvételi
rendszerhez képest nagyobb intézményi döntési jogkört biztosító eljárásról van szó.
Miután a felvételi vizsgát megkövetelő intézmények célja a legjobb tanulók kiválogatása, a felvételi vizsgára való felkészülés jelentős többleterőforrásokat képes
megmozgatni. Számos középfokú intézmény, vagy egyéb szervezet hirdet felkészítő
tanfolyamot, amely – a feladatok begyakoroltatása, a vizsgaszituáció körülményeinek
megismertetése révén – előnyt jelenthet az azokon részt vevők számára, ami – miután sok esetben fizetős tanfolyamokról van szó – az esélyegyenlőtlenséget is növeli.
A 6 vagy 8 osztályos középiskolában való továbbtanulás tekintetében erőteljes önszelekció is megfigyelhető: adatfelvételünk szerint a 9. évfolyamos tanulók 5-6%-a
jelentkezett 8 évfolyamos képzésbe, s nagyjából ugyanennyien 6 évfolyamos képzési
formákba, de a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekei esetében az arányok ennek duplájára tehetők, míg az érettséginél alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkező szülők esetében az arányok csupán 1-2%-osak. A középfokú beiskolázás
6 és 8 évfolyamos képzési formái tehát hozzájárulnak az erőteljes társadalmi szelekcióhoz, amelynek részleteiről a későbbiekben még esik majd szó.
Az elmúlt közel 10 évben számottevően megnőtt azoknak az intézményeknek
a száma, amelyek írásbeli felvételi vizsgát írtak elő. Míg 2005-ben a 8 évfolyamos
gimnáziumok 32,7%-a követelte azt meg, a 6 évfolyamos gimnáziumoknak pedig a
36%-a, addig 2014-ben 62,4% és 53,4% voltak a megfelelő arányok. A 9. évfolyamos
beiskolázás esetében is nőtt a vizsgát megkövetelők aránya 33,1%-ról 46,4%-ra. Ezzel
egyidejűleg a vizsgában érintett tanulók száma csupán a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők körében nőtt jelentősen, a 9. évfolyamra jelentkező vizsgát tettek
száma csökkent. Mindez a demográfiai folyamatokra és a 6, illetve 8 évfolyamos képzési formák növekvő népszerűségére utal.
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A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS FELVÉTELI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ
ÍRÁSBELI VIZSGÁINAK ADATAI
A RÉSZT VEVŐ ISKOLÁK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSAI (6 ÉS 8 OSZTÁLYOS GIMNÁZIUMOK)
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A RÉSZT VEVŐ TANULÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSAI (6 ÉS 8 OSZTÁLYOS GIMNÁZIUMOK)
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A kilencedik évfolyamra való jelentkezés kapcsán fontos látnunk azt is, hogy bár az
írásbeli felvételi vizsgát tettek létszáma jelentősen lecsökkent, a demográfiai folyamatokat is figyelembe véve a vizsgát tett 8. évfolyamosok aránya az utóbbi néhány évben
mindvégig 59-62% között alakult az adott korosztályon belül.
A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS FELVÉTELI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ
ÍRÁSBELI VIZSGÁINAK ADATAI
A RÉSZT VEVŐ ISKOLÁK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSAI (9. ÉVFOLYAM)
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A RÉSZT VEVŐ TANULÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSAI (9. ÉVFOLYAM)
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A 2014/2015. TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEISKOLÁZÁS FELVÉTELI TÍPUSAI
(A 9. ÉVFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI, VALAMINT A 8 ÉS 6 ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK EGYÜTT)
A RÉSZT VEVŐ
ISKOLÁK SZÁMA
(ÉS ARÁNYA)

A MEGHIRDETETT
TANULMÁNYI TERÜLETEK
SZÁMA (ÉS ARÁNYA)

Felvétel kizárólag a tanulmányi eredmények alapján.

425
(39,9%)

1 839
(28,2%)

Felvétel a tanulmányi eredmények és egyéb felté
telek megléte alapján.

370
(34,7%)

2 190
(33,6%)

Felvétel a tanulmányi eredmények és a központi
írásbeli(k) eredményei alapján (esetleg további feltételekkel), szóbeli meghallgatás nélkül.

275
(25,8%)

924
(14,2%)

Felvétel a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli(k) eredményei és a szóbeli meghallgatás alapján
(esetleg további feltételekkel).

299
(28,1%)

1 109
(17,0%)

Felvétel kizárólag a tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői
véleménye alapján.

114
(10,1%)

428
(6,6%)

Felvétel az AJTP tehetségbeválogatáson szerzett
minősítés és a központi írásbelik eredményei alapján.

22
(2,1%)

22
(0,3%)

Összesen:

1 065*

6 512

*Az intézmények a különböző tanulmányi területeiken eltérő felvételi követelményeket is
támaszthattak, ezért több sorban is szerepelhetnek
Forrás: http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/prezentaciok_tanulmanyok (letöltés időpontja: 2015. 01.20.)

Az előzőekben bemutatott adatok elvileg képet adhatnának az általános iskolai oktatás eredményességéről is, ugyanakkor a középfokú beiskolázási adatok jelenleg
inkább a középfokú intézmények „vonzóképességéről” adnak információkat. Rendszerszintű információnak tekinthető az alapfokú oktatás eredményességét tekintve
a jelentkezés sikerességét mutató jelzőszám. Ez ugyanakkor függ a keresleti-kínálati
viszonyoktól is, így – mivel a középfokra belépő tanulók száma folyamatosan csökken 2000 óta – emelkedik a középfokra sikeresen felvettek aránya: az ezredfordulón a jelentkezők 88%-a került be oda, ahová első helyre jelentkezett, 2013-ban már
93%-uk. Vagyis összességében a középfokú képzésbe növekedtek a bekerülési esélyek,
ugyanakkor ezek képzési típusonként továbbra is eltérőek, ami az egyes alrendszerek
iránti keresleti viszonyokat mutatja. A gimnáziumba a legnehezebb bekerülni, s ott
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érvényesül egy belső hierarchia is, amely szerint a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba a
legnehezebb a bejutás, és a hagyományos tantervű osztályokba a legkönnyebb. A két
tanítási nyelvű képzésbe hozzávetőleg ugyanannyian jelentkeznek első helyen, mint
ahányan bekerülnek (Fehérvári, 2014).
A versenyhelyzetben lévő iskolák az utóbbi években a tagozati kínálat bővítésével igyekeztek becsalogatni a jelentkezőket, így a vizsgált időszakban (2000-2013)
a tagozatok számának jelentős emelkedését figyelhetjük meg. Miközben a tagozatok
és a férőhelyek száma nőtt, vagy csak csekély mértékben változott, a belépők száma
csökkent. Vagyis jelentősen szétnyílt az olló a férőhelyek és a diákok létszáma között,
számottevő kapacitásfelesleggel rendelkezik a középfokú oktatási rendszer. A férőhelyfelesleg képzési típusonként differenciált: a gimnáziumok férőhelyei a leginkább
feltöltöttek (75%), míg a szakközépiskoláké (64%) és a szakiskoláké (44%) a legkevésbé. Vagyis a legnagyobb kapacitásfelesleg a szakképzésben, ezen belül is a szakiskolai
képzésben figyelhető meg (Fehérvári, 2014).
A tanulók jelentkezési preferenciái permanens változást mutattak a vizsgált időszakban. Az 1. helyes jelentkezések esetében folyamatosan emelkedett a gimnáziumi képzésbe jelentkezők aránya, míg folyamatosan csökkent a szakközépiskolákba
jelentkezőké. Az évezred elején a két, érettségit adó képzés közül még a szakközépiskola volt népszerűbb, 2007 jelentette a fordulópontot, ez volt az első év, amikor a
gimnáziumba jelentkezők aránya meghaladta a szakközépiskolákba jelentkezőkét.
A szakiskolai képzést megcélzók aránya kevésbé változott az elmúlt évtizedben. Az
általános képzés iránti növekvő társadalmi igények tehát már korábbról jól kimutat
hatók, az eltolódás az általános képzések javára a felvettek körében azonban csak jóval
később, 2011-től figyelhető meg (Fehérvári, 2014).
Fenntartók szerint 2013-ban a meghirdetett középiskolai tagozatok háromnegyede volt állami iskoláké, 14,5%-a egyházi és 10,5%-a magániskolai. Képzési típus
szerint eltérő a nem állami szerepvállalás mértéke: a gimnáziumi képzésben jelentős
a nem állami szektor jelenléte, különösen az egyházi fenntartóké. Az egyházi iskolák
tagozati kínálata jelentősen meghaladja a magán- és alapítványi iskolákét. Az egyházi
iskolák főként a gimnáziumi képzésben elterjedtek, ott is a 8 osztályos képzésben,
míg a magániskolák inkább a szakképzésben vannak jelen. A bejutási esélyek azt
mutatják, hogy az állami iskolák sokkal szelektívebbek a gimnáziumi képzés minden
formájában, mint a nem államiak. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a középfo
kú iskolarendszert jelentős belső tagoltság jellemzi, így az egyes képzési típusokon
belüli programok szerint is igen eltérő bekerülési esélyekkel kell számolnunk. Emellett a fenntartói és a területi különbségek további eltéréseket okozhatnak (Fehérvári,
2014).
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3.2.2. Kompetenciamérések és érettségi vizsga
Mind az alapfokú, mind a középfokú oktatás szempontjából figyelemre méltó mutatók lehetnek a kompetenciamérési eredmények, különösen a bizonyos kritériumszint
alatt teljesítők vonatkozásában. Az országos elemzés részletesen kitér a képességpontok átlagértékeinek családi háttér szerinti eltéréseire. Az önkéntes tanulói kérdőív
adatai alapján számított, szocio-kulturális helyzetet mérő családiháttér-indexszel a
teszteredményeket kontextusba helyezve értékelhetjük. A kompetenciamérés eredményei azt mutatják, hogy a magyar iskolák/telephelyek mérési eredményei között
nagy különbségek vannak, amelyek a középfokú oktatásban a különböző képzési
formák megjelenésével csak nőnek (a 6-8. évfolyamon megfigyelhető 27-32%-ról a
10. évfolyamra mintegy 50%-ra). Ennek hátterében a közoktatás szerkezeti jellemzői
állnak, vagyis az a tény, hogy az általános iskolákban a tanulói összetétel még sokkal
inkább heterogén, míg a középiskolai képzési formákban – gimnáziumok, szakközépiskolák, illetve szakiskolák – a korai és jelentős szelekció révén erősen homogén
összetételűek az iskolák, és közöttük az eltérések nagyobbak. Ugyancsak a családi
háttér következménye a településtípusok között kimutatható tanulói teljesítménykülönbség is, amelyet elsősorban a különböző településtípusok eltérő gazdasági és szociális jellemzői, valamint a gyerekek hatodik évfolyam végére már kialakult fejlett
ségbeli különbségei okoznak (Országos kompetenciamérés, 2014).
A középfokú intézményrendszer erőteljes szelekciós hatása közismert, s ezen
belül is komoly problémát jelent, hogy a 10. évfolyamon a szakiskolákba járók teljesítménye igen alacsony. Itt nem csupán az országos átlag alatti mérési eredmény
érdemel figyelmet, hanem az a tény is, hogy a képességpontok átlagértéke a 4 évvel
fiatalabbak, azaz a 6. évfolyamra járó tanulók átlageredményeit sem éri el. Hozzá
kell azonban tennünk ehhez azt is, hogy e tanulók zömében már 6. évfolyamon is a
lemaradók közé tartoztak.
Képzéstípustól függetlenül igaz az, hogy a tanulók rendre magasabb pontszámot érnek el matematikából, mint szövegértésből. A legmagasabb pontszámokat
mindkét területen a 6-8 évfolyamos gimnáziumi keretek között tanuló fiatalok érték
el, őket követik a sorrendben a 4 évfolyamos gimnáziumok tanulói. A képzési struktúrában a szakképzés felé haladva megállapítható, hogy a teszten elért eredmények
alapján a szakközépiskolai tanulók már az országos átlag alatti kategóriába tartoznak
mindkét képességterület esetében. A legrosszabb eredménnyel a szakiskolai tanulók
jellemezhetők, akik jelentős hátrányban vannak, nem csupán a másik három képzés
típus tanulóihoz, hanem az országos átlaghoz képest is. (Ercsei és Kurucz, 2015)
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A TANULÓK ÁTLAGOS KÉPESSÉGPONTJA KÉPZÉSTÍPUSOK SZERINT (OKM, 2013)

6-8 évfolyamos gimnázium

Átlagpontszám
Szórás
Átlagpontszám

4 évfolyamos gimnázium

Szórás
Átlagpontszám

Szakközépiskola

Szórás
Átlagpontszám

Szakiskola

Szórás
Átlagpontszám

Együtt

Szórás

A DIÁK STANDARD
MATEMATIKA
PONTSZÁMA

A DIÁK STANDARD
SZÖVEGÉRTÉS
PONTSZÁMA

1829

1798

164

141

1737

1727

169

153

1625

1607

163

151

1446

1411

166

160

1643

1623

203

196

Forrás: Országos kompetenciamérés 2013. évi tanulói adatbázisa (Ercsei és Kurucz, 2015)

A TANULÓK 8. ÉS 10. ÉVFOLYAMOS ÁTLAGOS KÉPESSÉGPONTJAI
KÖZÖTTI ELTÉRÉS MÉRTÉKE
A DIÁK
A DIÁK
STANDARD
STANDARD
MATEMATIKA MATEMATIKA
PONTSZÁMA
PONTSZÁMA
(8. ÉVFOLYAM) (10. ÉVFOLYAM)

6-8 évfolyamos
gimnázium

4 évfolyamos gimnázium

Szakközép
iskola

FEJLŐDÉS
ÁTLAGOS
MÉRTÉKE

A DIÁK
STANDARD
SZÖVEGÉRTÉS
PONTSZÁMA
(8. ÉVFOLYAM)

A DIÁK
STANDARD
SZÖVEGÉRTÉS
PONTSZÁMA
(10. ÉVFOLYAM)

FEJLŐDÉS
ÁTLAGOS
MÉRTÉKE

lány

1714

1787

73

1748

1798

51

fiú

1795

1876

81

1730

1798

69

Együtt

1752

1829

77

1739

1798

59

lány

1677

1708

32

1692

1731

38

fiú

1722

1777

55

1657

1721

64

Együtt

1695

1737

42

1678

1727

49

lány

1567

1587

20

1580

1604

24

fiú

1617

1659

42

1552

1610

57

Együtt

1594

1625

32

1565

1607

42
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Szakiskola

Együtt

lány

1421

1418

-4

1429

1417

-12

fiú

1463

1464

1

1401

1407

6

Együtt

1447

1446

-1

1412

1411

-1

lány

1603

1625

22

1618

1641

23

fiú

1626

1660

33

1562

1605

42

Együtt

1615

1643

28

1590

1623

32

Forrás: Országos kompetenciamérés 2013. évi tanulói adatbázisa (Ercsei és Kurucz, 2015)

Mindez két dologra hívja fel a figyelmet: egyrészt a képességbeli különbségek már
nagyon korán megmutatkoznak, ezért érdemes felhívni a pedagógusok figyelmét a
korai fejlesztés lehetőségeire, amelyhez mind a 4. évfolyamon végzett képességmérés,
mind a 6. évfolyamon végzett kompetenciamérés eredményei alapul szolgálhatnak.
Miután a tanulók több mint egyötöde tanul a szakiskolai képzési formában, így nem
elhanyagolható méretű tanulói csoportról van szó, korai szűréssel, és fokozott intézményi odafigyeléssel körükben mindenképpen az alapkészségek javítására lenne
szükség. Amit megerősítenek azok az interjús tapasztalatok is, amelyek a középfokú
intézmények részéről a bemeneti kompetenciák nagyfokú heterogenitására hívják fel
a figyelmet, különösen a szakképző intézményekben. Másrészt a pedagógusokkal és
a tanulókkal készült interjúk azt is mutatják, hogy sajnos a 10. évfolyamos kompetenciamérés esetenként nem tud teljesen valós képet adni a tanulók teljesítményéről,
különösen a kifejezetten nagy hátrányokkal rendelkező szakiskolások körében. Ennek okát leginkább a motiváció hiányában, valamint a szövegértési képességek hiányosságaiban ragadhatjuk meg, amelyek a matematikai teszten elért eredményeket is
befolyásolják. A nagy többségben hátrányos helyzetű szakiskolai tanulók számára a
tesztek sok esetben idegen élethelyzetet jelenítenek meg, és/vagy olyan információkra alapoznak, amelyekkel e csoport tagjai kevésbé rendelkeznek.
Az érettségi vizsgaeredmények intézményi szintű elemzése azt mutatja, hogy
igen erős a kapcsolat az érettségi eredmények és a kompetenciamérési eredmények
között, ezen belül is különösen a gimnáziumi képzési forma és a matematika tantárgy esetében. Az elemzés arra is rávilágít, hogy az érettségi eredmények viszonylag
jól mutatják az egyes iskolák eredményességét, s ebből a szempontból nem csupán
a közép- vagy emelt szinten elért átlageredmények, hanem az emelt szintű vizsgák
intézményi aránya is jó indikátor lehet (Ercsei és Nikitscher, 2013).
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AZ EMELT SZINTŰ VIZSGÁT TEVŐ DIÁKOK ARÁNYA ÉS AZ EGYES DIÁKOK
ÁLTAL TETT EMELT SZINTŰ VIZSGÁK SZÁMA KÉPZÉSTÍPUSONKÉNT
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

SZAKKÖZÉPISKOLAI
KÉPZÉS

az emelt szintű vizsgák száma

24392

5762

az emelt szintű vizsgák aránya az összes vizsgán
belül

13,7%

3,4%

az emelt szintű vizsgát tevő tanulók száma

19492

4876

az emelt szintű vizsgát tevő diákok aránya

51%

14,1%

AZ EGY VAGY TÖBB EMELT SZINTŰ VIZSGÁT TEVŐ TANULÓK ARÁNYA

1 emelt szintű vizsgát tevő tanulók aránya

76,6%

83,3%

2 emelt szintű vizsgát tevő tanulók száma

21,7%

15,5%

3 vagy több emelt szintű vizsgát tevők aránya

1,6%

1,2%

Forrás: 2012. május-júniusi érettségi adatbázis, saját számítás (Ercsei és Nikitscher, 2013).

A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK
ÁTLAGEREDMÉNYEI KÉPZÉSTÍPUSONKÉNT
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

közép szint (%)

65,8

szórás: 10,6

50,5

szórás: 8,2

emelt szint (%)

62,9

szórás: 10,2

56,3

szórás: 12,3

Forrás: 2012. május-júniusi érettségi adatbázis, saját számítás (Ercsei és Nikitscher, 2013).

Az előzőekben a lehetséges eredményességi mutatók közül a középiskolai központi
felvételi vizsgák, az Országos kompetenciamérés és az érettségi vizsgák eredményeit
vizsgáltuk. Mindezek külön-külön is alkalmasak arra, hogy megragadják az eredményesség egy-egy dimenzióját, ugyanakkor együttesen nagyobb magyarázóerővel bírnak. Hiányosságként merül fel azonban, hogy míg az érettségi eredmények a kutatók
számára is rendelkezésre állnak, a szakmai vizsgák kapcsán nem sikerült elérni ilyen
adatbázist. A másik hiányosság, hogy az érettségi eredmények nem kapcsolhatók
össze egyéni szinten a bemeneti adatokkal, vagy más eredményekkel, csupán a felsőfokú továbbtanulásra való jelentkezés adataival, így az eredményesség egy fontos
kimeneti változójának a vizsgálati lehetősége hiányzik.
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Az intézményi indikátorok vonatkozásában fontos hiányosságot pótol a közoktatás indikátorrendszerét feltáró kutató-fejlesztő munka. A hazai közoktatás
számos olyan adatforrással rendelkezik a tanügy-igazgatási rendszerben, amelyek
értékes információkat tartalmaznak a közoktatás folyamatairól, bemeneti és kimeneti eredményeiről. Ezeknek az adatoknak az adatbázisokból való kinyerése azonban
nagyfokú szakértelmet igényel, s eredményesség szempontból való vizsgálatuk nem
nélkülözheti a kutató-fejlesztői megfontolásokat. Ráadásul ahhoz, hogy igazán értékes adatforrásul szolgáljanak ebből a szempontból, mindenképpen szükséges azok
összekapcsolása. Éppen ezért fontos a már említett pilot jellegű kutatás, amely törzs
indikátorok létrehozására és elemzésére vállalkozik oly módon, hogy összetett mutatókat képez, ezáltal egy hazai indikátorrendszer potenciális alapjait teremti meg17.
Mind az érettségi vizsgarendszer, mind pedig a tanulói teljesítménymérések
kapcsán jelenleg is zajlanak további kutatások és fejlesztések. Vizsgálják a kétszintű érettségi vizsgarendszer vizsgakövetelményeit, értékelési rendszerét és feladatállományának továbbfejlesztési lehetőségeit, a kompetenciamérés kapcsán pedig a
természettudományos mérések tartalmi kereteinek fejlesztése folyik. Mindeközben
elkészült az idegen nyelvi kompetenciák mérőeszköze, s maga a mérés is megtörténik a 2014/15. tanévben a 6. és a 8. évfolyamon. Ugyancsak a TÁMOP 3.1.8. kiemelt
program keretében pedagógus-továbbképzésekre kerül(t) sor, amelyek célja az Országos kompetenciamérés eredményeit feldolgozó helyi munka támogatása. A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által kifejlesztés alatt álló
eDia rendszer18 célja, hogy az általános iskolás korosztály számára az egyéni tanulói
igényeket támogató, személyre szóló diagnosztikai és fejlesztési mérőeszközt dolgozzon ki három nagy műveltségterületen (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány), továbbá tizennégy egyéb képességterületen.
Az intézményvezetőket és a pedagógusokat segíteni kell, és érdekeltté kell tenni
abban, hogy az intézményükre vonatkozó eredményeket fejlesztési célokra használják, ehhez részben ki kell terjeszteni a mérési területeket, részben meg kell tanítani
őket a kapott eredmények értelmezésére és arra, hogy hogyan kell azokat hasznosítani.
A teljesítménymérési eredmények azt mutatják, hogy hazánkban nem kis számban
vannak olyan általános iskolák, amelyek tanulóinak túlnyomó többsége a képességméréseken a minimumszintet sem éri el (6. évfolyamon a 3. szint alatt, 8. évfolyamon
a 4. szint alatt teljesítenek), márpedig az e szint alatti eredmények a továbbhaladást és

17

http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

18

http://edia.hu/
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a további pedagógiai munkát gyakorlatilag ellehetetlenítik. Ezekben az intézményekben – amennyiben a probléma hosszabb időszakra nézve is fennáll – több év eredményeit is meg kell vizsgálni, s nem csupán az alulteljesítő intézmények azonosítására és intézkedési tervek készítésére lenne szükség, hanem olyan támogatórendszer
kiépítésére is, amelyik érdemben képes segíteni a szakmai munkát. A beavatkozások
különböző típusait mérlegelve a nemzetközi tapasztalatok szerint a differenciált, intézményre szabott fejlesztés lehet a leginkább eredményes, nincs egyetlen kitüntetett,
minden intézmény számára egyformán megfelelő módszer (Brady, 2003).

3.2.3. Pedagógusok és intézményvezetők
eredményességértelmezése
A kompetenciamérés eredményeit és azok intézményi hasznosítási lehetőségeit – az
ebben a témakörben készített interjúk és kérdőíves adatfelvételek tanúsága szerint –
sok intézményben még mindig viszonylag korlátozottan értelmezik. Egy 2013 őszén
készült online adatfelvétel19 eredményei szerint a kompetenciamérés ugyan nagymértékben elfogadott mind az intézményvezetők, mind pedig a pedagógusok részéről (alapvetően pozitív véleményeket társítanak hozzájuk, s a munkájukban is
hasznosítják őket), ugyanakkor mind a vezetők, mind a tanárok a továbbtanulási
eredményekre, a tanulmányi versenyeredményekre és a vizsgaeredményekre tekintenek leginkább úgy, mint amelyek az intézményi munka minőségét mutatják. Ennek ellenére a kompetenciamérés kapcsán az intézményvezetők 83%-a válaszolt úgy,
hogy a mérési eredményeket valamilyen formában a tantestületen belül közösen
elemzik, megvitatják (Szemerszki, 2014b).
Egy korábbi (2009-es) mérés során20 az intézményvezetők 75%-a számolt be
arról, hogy a kompetenciamérések anyagait használták tervezéshez, fejlesztési célok
kijelöléséhez, 71%-uk a szülők és a tanulók tájékoztatásához, míg 54%-uk az iskola
népszerűsítéséhez. Az eredmények belső iskolai értelmezését 79%-nyian, a tanulók
fejlesztéséhez, felzárkóztatásához való használatát 73%-nyian jelezték, a feladatok
gyakoroltatását pedig 75%. A vezetők 53%-a számára az is fontos szempont volt, hogy
az eredmények ismerete más iskolákkal való összehasonlításra ad alkalmat. A tanulók
19

A TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 2. és 5. alprojektjének együttműködésében készült „A pedagógiai munka
minőségét meghatározó tényezők” c. kutatás keretében 2013 őszén készült online adatfelvétel. A 8571 válaszadó
pedagógust és 886 intézményvezetőt tartalmazó adatbázisból jelen elemzésünkben a téma jellegénél fogva csak
a közoktatási intézmények vezetőinek (N=524) és pedagógusainak (N=6977) válaszait elemezzük.
20

A felmérés 2009-ben készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából. Az adatfelvétel során 962
iskolaigazgató került megkérdezésre.
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és a pedagógusok értékelésére jóval kisebb arányban használták a méréseket. A 2013.
évi megkérdezés nem csupán a kompetenciamérésre, hanem általában a mérések és
vizsgák eredményeire vonatkozott, de az említési arányok igen hasonlóak: a leggyakoribb a tervezési, stratégiai jellegű használat, a szülők és a tanulók eredményekről
való tájékoztatása, továbbá a tanulók fejlesztése, a feladatok gyakoroltatása és az intézményi adatok elemzésében rejlő lehetőségek kiaknázása. Megfigyelhető, hogy a
kizárólag általános iskolai képzést nyújtó intézmények vezetői jóval nagyobb arányban említették azokat a lehetőségeket, amelyek a tanulók egyéni szintű fejlesztéséhez,
a feladatok begyakoroltatásához kapcsolódnak, míg középfokon sokkal fontosabb az
eredmények bemutatása, az intézmény népszerűsítése ezen adatok révén, esetenként
a saját eredményeket más iskolák eredményeivel összevetve is (Szemerszki, 2014b).
A HAZAI/NEMZETKÖZI MÉRÉSEK, VIZSGÁK ÉS VERSENYEK
ANYAGAINAK, EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA
(%-OS ARÁNYOK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VEZETŐI KÖRÉBEN, N=524)
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Forrás: Pedagógus panel kutatás, intézményvezetői adatfelvétel, 2013 – OFI.
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A pedagógusok leginkább a továbbtanulási eredményekre tekintenek úgy, mint
amelyek az intézményi munka minőségének jó mutatói lehetnek, de a tanulmányi
versenyeredményekről is sokan vélekednek így. A tantárgyakhoz kötődő vizsgaeredmények kapcsán is többen jelezték, hogy azokat elfogadható eredményességi mutatónak tartják, a kompetenciamérésekkel és a nemzetközi tesztekkel kapcsolatban
viszont ebből a szempontból inkább elutasítóak a pedagógusok, de nyilvánvalóan az
érintettség ez utóbbi esetekben egyébként is jóval alacsonyabb, amit a válaszhiányok
magasabb aránya is jelez.

ÖN SZERINT AZ ALÁBBIAK MENNYIRE MUTATJÁK JÓL AZ ISKOLÁBAN
FOLYÓ SZAKMAI MUNKA MINŐSÉGÉT, EREDMÉNYESSÉGÉT?
(%-OS ARÁNYOK A KÉRDÉSRE VÁLASZOLÓ TANÍTÓK, TANÁROK KÖRÉBEN, N=6488)
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Forrás: Pedagógus panel kutatás, pedagógus adatfelvétel, 2013 – OFI.

Az intézményvezetők körében a kompetenciamérés valamivel jobban elfogadott az
intézményértékelés mutatószámaként, ugyanakkor a pedagógusok értékelését kevésbé kötnék a kompetenciamérés eredményeihez. Tegyük hozzá azonban, hogy erre a
hazai rendszer jelenlegi állapotában országos szinten kevésbé alkalmas, hiszen bár
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iskolai szinten – nyilvánvalóan bizonyos korlátokkal – lehetséges összekapcsolni egyegy osztály mérési eredményét az osztályt tanító pedagógus munkájával, ez rendszerszinten nem lehetséges.

MENNYIRE INDOKOLT AZ ALÁBBIAK FIGYELEMBE VÉTELE
AZ ISKOLÁK ÉRTÉKELÉSEKOR?
(%-OS ARÁNYOK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VEZETŐI KÖRÉBEN, 2013; N=524, %)
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Forrás: Pedagógus panel kutatás, intézményvezetői adatfelvétel, 2013 – OFI.
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MENNYIRE INDOKOLT AZ ALÁBBIAK FIGYELEMBE VÉTELE
A PEDAGÓGUSOK ÉRTÉKELÉSEKOR?
(%-OS ARÁNYOK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VEZETŐI KÖRÉBEN N=524, %)
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Forrás: pedagógus panel kutatás, intézményvezetői adatfelvétel, 2013 - OFI

A kompetenciamérések alacsonyabb elfogadottságához minden bizonnyal hozzájárul
az is, hogy a mérési eredmények viszonylag nagy időeltolódással kerülnek nyilvánosságra, emiatt az intézmények, illetve az érintett pedagógusok már nem tudják azokat
érdemi visszacsatolásra (pl. tanulói fejlesztés) használni a mért tanulócsoportok esetében. A kompetenciamérés célja ugyan nem az egyéni fejlesztés megalapozása, hanem az iskolai szintű fejlesztésé, ugyanakkor a jelentésekből az egyes tanulócsoportok eredményei is jól nyomon követhetők. Az iskolákban azonban gyakran hiányzik
az a szakértelem és az az idő, ami az eredmények komolyabb elemzését tenné lehetővé, ezért sokszor csupán azok gyors áttekintése történik meg, érdemi intézkedések
és komolyabb stratégiaépítés nélkül. Jellemző ugyanis, hogy az iskolák nem vesznek
igénybe külső segítséget az eredmények feldolgozásához (az eredményeket valamilyen módon feldolgozó intézmények vezetőinek túlnyomó többsége így válaszolt).
Ezért is fontosak azok a továbbképzések, amelyeket az utóbbi időszakban az Oktatási
Hivatal indított, felismerve a problémákat. E képzések célja, hogy minden iskolában
legyen legalább egy olyan, mérés-értékelési területen jártas pedagógus, aki képes az
eredmények finomabb értelmezésére és felhasználására.
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Felvetődik a kérdés, hogy a jelenlegi viszonylag nagyfokú tájékozatlanság és érdektelenség kötődhet-e ahhoz, hogy a tesztek „csupán” két képességterületen mérnek (még ha azok a legalapvetőbbek is). Adataink ezt a feltételezést nem erősítik meg,
hiszen az érintett tárgyakat, azaz a magyart és a matematikát tanító pedagógusok
sem vélik az átlagosnál nagyobb arányban úgy, hogy a kompetenciamérési eredmények jól mutatják az iskolákban folyó szakmai munka minőségét, eredményességét.
Ebből a szempontból az érettségi és a szakmai vizsgák eredményei sokkal inkább jelentenek közvetlen és gyors visszajelzést az intézmények számára. Az általunk készített interjúk21 tapasztalatai is azt mutatják, hogy az érettségi eredményeket
és a szakmai vizsgák eredményeit inkább számon tartják, s az elvárthoz képest alacsonyabb szintű eredmények gyakran ösztönzik arra mind az intézményvezetőket,
mind a pedagógusokat, hogy lépéseket tegyenek a javítás érdekében.
Középfokú intézményekben készült interjúink arról tanúskodnak, hogy az intézmények általában figyelemmel kísérik azokat a mércéket, melyek az iskolák eredményességét objektív-kvantitatív formában közelítik meg, azonban – az iskola társadalmi környezetének, a tanulók családi hátterének jellemzőitől, valamint az ebből
adódó egyedi helyzetüktől függően – nagyon eltérő módon interpretálják ezeket az
eredményeket. Az első tipikus olvasat az elfogadó: az objektív mércék szerint jól teljesítő iskola hajlamos elfogadni a méréseket, még ha nem is elégedett a saját teljesítményével. Nem keres módszertani kifogást, minden körülmények között eredményt
és magas színvonalú teljesítményt vár el magától. A másik tipikus viszonyulás az elutasítás. Vannak iskolák, melyek annyira más fogalmi rendszerek szerint értelmezik
saját tevékenységüket és tevékenységük eredményességét, hogy szerintük annak lényegi vonásai hozzáférhetetlennek bizonyulnak az objektív-kvantitatív mérések számára. Ezek az iskolák saját világnézeti vagy pragmatikus célrendszerük alapján sokkal inkább a diákok attitűdjeinek, személyiségének alakulását, az adott iskolai szint
kimeneti minimumkövetelményeinek való megfelelést (az érettségi vagy a szakmai
vizsga megszerzését), valamint a tanulók későbbi, életben való boldogulását tekintik
saját pedagógiai folyamataik eredményének. És van egy sajátos átmeneti zóna az elfogadás és tagadás között, ahol az iskolák figyelemmel kísérik a méréseket, de azok
eredményeit csak saját értelmezésükkel kiegészítve fogadják el. Ezek az iskolák hajlamosak saját méréseket megkísérelni, kiegészítve, korrigálva a szerintük torz országos
teljesítménymérések hibáit. A tanárok nagyon differenciáltan képesek gondolkodni
az eredményesség kérdéséről, gyakran a fenntartó vagy az iskolavezetés véleményé-

21
A 4.3. témacsoport keretében összesen 22 intézményt kerestünk meg kutatásaink során, ahol mind az intéz
ményvezetővel, mind pedig pedagógusokkal készítettünk interjúkat, fókuszcsoportos beszélgetéseket.
A felkeresett intézmények mind területi elhelyezkedés, mind képzési profil, mind pedig a kompetenciamérési
eredmények szerint nagyon változatos kört fedtek le.
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vel is szembehelyezkedve, a mindennapok gyakorlatának irányából megközelítve a
kérdést. Míg az iskolavezetés sajátos módon őrlődik e realitás és a fenntartói hivatalosság szorításában, a tanári kar hajlamos fontosabbnak értékelni személyes intézményi tapasztalatát, mint az elvárásokat (Fenyő, 2014).

3.3. KITERJESZTETT INTÉZMÉNYI
EREDMÉNYESSÉGÉRTELMEZÉS
A több tekintetben is (pl. képzési forma, településtípus, intézményméret, HH/HHH
tanulók aránya) eltérő helyzetű középiskolákban folytatott interjúk elemzése alapján
az körvonalazódik, hogy az iskolai eredményesség fogalma a pedagógusok/intézményvezetők értelmezése szerint is összetett, a viszonylag könnyen mérhető dimenziókon túl több olyan tényezőt is tartalmaz, amelyet a tanulói teljesítményméréseken,
érettségi és felvételi statisztikákon, valamint versenyeredményeken alapuló iskolai
rangsorok és egyéb mutatók nem képesek jelezni. A nehezen számszerűsíthető, szubjektív eredményesség értelmezések közül kiemelendő a jó iskolai légkör biztosítása
– amely közvetett módon jelentősen hozzájárulhat a tanítás és a tanulás minőségének javulásához –, valamint az iskola nevelő, értékrendet átadó, szocializáló szerepe,
amely a tanulók életben való boldogulásához, a társadalomba történő beilleszkedéséhez elengedhetetlen. (Bander és Galántai, 2015; Nikitscher, 2015)
Az interjúk is a középiskolai eredményesség hagyományos mérőszámainak
korlátaira hívták fel a figyelmet, elsősorban az Országos kompetenciamérés kapcsán.
A legtöbb kritika azzal kapcsolatban érte a rendszert, hogy a tanulói teljesítmények
alakulását a tanítás minősége mellett több, az iskola számára külsődleges tényező – a
diákok családi háttere, kulturális és anyagi tőkével való ellátottsága, az általános iskolai oktatás színvonala – is befolyásolja, amelyeket a kompetenciamérési eredmények
kevésbé juttatnak érvényre. Ezért tartotta fontosnak a megkérdezettek egy jelentős
része az intézményi hozzáadott érték jelenleginél pontosabb becslését, valamint az iskola és a tanárok teljesítményének értékelésekor az egyes intézmények eltérő eredményesség-képének és célrendszerének figyelembe vételét. (Bander és Galántai, 2015)
Mind a pedagógusok, mind pedig az intézményvezetők válaszaiból az körvonalazódott tehát, hogy a mérések, a tesztek, de még a vizsga- és versenyeredmények is
a tanulók és az intézmények teljesítményének csak egy részét képesek mérni, ezért
kíváncsiak voltunk arra, hogy általában mit gondolnak a pedagógusok arról, hogy
milyen tényezők mutatják leginkább egy intézményben a pedagógiai munka minőségét, eredményességét. Ezúttal az óvodákban dolgozó pedagógusok válaszait is fel57
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tüntetjük az ábrán, figyelmen kívül hagytuk ugyanakkor azokat, akik egyáltalán nem
válaszoltak a kérdésre. A legtöbb pedagógus – az intézményvezetői célokkal egyezően – az intézményi légkört és a tanulói képességkibontakoztatást, készségfejlesztést
helyezi előtérbe akkor, amikor a jó szakmai minőségre, az intézményi eredményességre gondol. Meghatározónak érzik a pedagógusok szerepét is részben a szakmai
munka minőségét tekintve, részben a gyerekekkel/tanulókkal való kapcsolat terén.
A tanulás iránti érdeklődés felkeltése ugyancsak fontos szempontként fogalmazódik
meg a pedagógusokban.
Az óvodákban a jó légkör kialakítása, az, hogy a gyerekek szeressenek oda járni,
mindennél előrébb való. Ez a szempont a többi intézménytípusban is az elsők között
szerepel, azonban ott megelőzi azt vagy azzal egyenrangú, hogy mennyire jó pedagógusok dolgoznak az intézményben, s az hogy az intézmény képes-e kialakítani
a tanulás iránti motivációt. A középfokú intézményekben a pedagógusok szakmai
tudása és a pedagógus-diák kapcsolat a többi oktatási intézményhez viszonyítva is
fontos, ugyanakkor a középfokú tanintézményekben dolgozók kisebb jelentőséget
tulajdonítanak az általános készségek, kulcskompetenciák fejlesztésének, feltehetően
azért, mert sok pedagógus úgy véli, hogy azok egy korábbi iskolafokban relevánsabbak. Valamennyi intézménytípusra igaz az, hogy az első három legfontosabb tényező
közé alacsony arányban kerültek be azok, amelyek az intézményvezetést, a pedagógusok egymás közötti szakmai kapcsolatát, az intézmény innovativitását, vagy a hátrányos helyzetűek beilleszkedését segítő szempontokat mutatják, vagy az intézményi
infrastruktúrát jellemzik.
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MELYIK AZ A 3 TÉNYEZŐ, AMI LEGINKÁBB MUTATJA EGY INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ
SZAKMAI MUNKA MINŐSÉGÉT, EREDMÉNYESSÉGÉT?
(%-OS ARÁNYOK A KÉRDÉSRE VÁLASZT ADÓ PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN
INTÉZMÉNYTÍPUSONKÉNT*, N=8063)
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Forrás: Pedagógus panel kutatás, pedagógus adatfelvétel, 2013 – OFI.

Amint azt az előzőekben is láttuk, az intézményi eredményesség értelmezése egy
viszonylag komplex fogalmi együttessel írható le, amelynek bizonyos elemei egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan mérhetők és számszerűsíthetők. Az intézményi
sajátosságok figyelembevételének igénye ugyanakkor nem mond ellent a mérhetősé59
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gen alapuló intézményi eredményesség prioritásának, meglátásunk szerint a tanulói
teljesítmények mérése és értékelése elengedhetetlenül fontos a tényekre alapozott
oktatáspolitika számára. Azok ugyanis releváns információkkal szolgálnak a rendszer egészéről, illetve az egyes alrendszerek működéséről, így az oktatási rendszer
fejlesztése megalapozott információk mentén történhet. Ehhez szükség lehet olyan
– konszenzusos alapon történő, akár differenciált – minimumkövetelmények megfogalmazására, amelyek az intézményeket eredményeik javítására ösztönzik, s arra,
hogy saját maguk is keressék azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével tanulóik
eredményesebbé válhatnak. Kutatásaink során találtunk ehhez kapcsolódó jó gyakorlatokat, kezdeményezéseket, érdemes tehát ösztönözni az egymástól való tanulás,
az intézményközi együttműködés különböző formáit is.

3 . 4 . A TA N U L Ó I E R E D M É N Y E S S É G D I M E N Z I Ó I
É S H ÁT T É R T É N Y E Z Ő I
A tanulói teljesítménymérések és a PISA vizsgálatok eredményei egyaránt arra mutatnak rá, hogy a tanulói teljesítményekben az egyéni szintű tényezők szerepe – ezen
belül is elsősorban a családi kulturális tőke hatása – erőteljesen meghatározó, ugyanakkor van hatásuk az intézményi sajátosságoknak és – nemzetközi összehasonlításban – a rendszerbéli sajátosságoknak is. Az iskola minősége tehát számít a tanulói
teljesítményekben, de nem feltétlenül a hagyományos értelemben (például az osztályméret, vagy az oktatásra fordított kiadások mértéke révén), hanem sokkal inkább
a tanárok minőségén és az intézményrendszer sajátosságain keresztül.
Az eredményességkutatások nagymértékben támaszkodnak a tanulói mérési
eredményekre, ugyanakkor a kutatók véleménye megoszlik arról, hogy a mért, illetve
mérhető tanulói teljesítmények mennyire komplex, és mennyire megbízható mutatói
az iskolai, illetve a tanulói eredményességnek. Egyre többen hívják fel a figyelmet
például az olyan jellegű vizsgálatok szükségességére, amelyek – többek között – a
nem kognitív képességek fejlődését/fejlesztését helyezik középpontba.
Más kutatások a tanulási hajlam, a motiváció és az intézményi légkör, az osztálytermi tanulási folyamat eredményekre gyakorolt hatását, illetve e tényezők ös�szefüggéseit mutatták ki. Éppen ezért kutatásunkban22 a tanulói eredményességet
vizsgálva annak komplex megközelítését választottuk. A tanulói eredményesség indi

22

Az adatfelvétel az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából készült 2014 tavaszán 9. és 11. évfolyamra
járó középiskolások körében. Összesen több mint 14 ezer tanuló került megkérdezésre 103 iskolában.
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kátorai között a tanulmányi eredmények mutatója mellett a szubjektív tényezőkből
(tanulás melletti kitartás, tanuláshoz való viszony, tanulással kapcsolatos attitűdök)
komponált összetett eredményességi indexet is felhasználtuk, s megvizsgáltuk e két
mutató viselkedését, valamint a hátterükben kirajzolódó hatások eltéréseit. Az általunk megkonstruált két eredményességmutató egyike tehát kifejezetten a tanulmányi sikeresség jelzőszáma, míg a másik mutató inkább a tanuláshoz való viszonyt,
a tanulással kapcsolatos attitűdöket tömörítette. A különféle tanulói csoportokat az
eredményességmutatók eltérő értékei jellemzik: míg a tanulmányi eredményesség
mutató esetében a képzési típusnak óriási a szerepe, addig a másik, a tanuláshoz
való viszonyt mérő index sokkal „demokratikusabban” működik a képzési típusokat tekintve. A megközelítésmódból következően a kétféle eredményességmutatóra
ható tényezők súlya is eltérő: míg az előbbire sokkal inkább hat a család kulturális
tőkéje – akár önállóan, akár az általános iskolai eredményeken keresztül –, addig a
szubjektív eredményességi index kedvező alakulásában a szülői támogató közegnek,
és az iskolai támogató hatásoknak is nagy szerepük van. Bár a tanulás iránti elköteleződést mérő eredményességmutató kedvező alakulása nem feltétlenül mutatkozik
meg azonnali mérhető eredményekben, de több szempontból is pozitív hatással lehet
a fiatal életpályájára, s az eredményességorientált jövőkép és a tanulás hasznosságába vetett hit erősítése révén közvetett módon hozzájárulhat a mérhető tanulmányi
eredményesség kedvező alakulásához is. Adatainkból úgy tűnik, hogy az eredményorientáltság és a motiváltság egy része családból, illetve korábbról hozott adottság, de
az iskola is képes valamennyit hozzátenni ehhez, persze nem kizárólag középfokon,
hanem sokkal inkább a már megelőző szinteken, hiszen az általános iskolai tanulmányi eredmények a későbbi tanulmányi eredményekre vonatkozóan is nagyfokú
előrejelző-képességgel bírnak (Szemerszki, 2015b).
Az általános iskolai sikeresség nagyon jó előrejelzője a későbbi tanulmányi
eredményességnek, amiből következik, hogy érdemes figyelmet fordítani az általános iskolai szint megerősítésére, és az esetleges hátrányok kompenzálására. A tanulás melletti elköteleződés esetében is fontos ez, ugyanakkor a tanulással kapcsolatos
pozitív attitűdök kialakításában ezzel egyenértékű szerepe van a szülői támogató
közegnek, továbbá az iskolai támogató hatásoknak, így a jó pedagógusok létének és
a megerősítő, motiváló iskolai környezetnek. Az eredmények arra is rávilágítanak,
hogy a jó pedagógusok formálhatják a szemléletmódot is. A támogató szülői háttér
pozitív hatása arra hívja fel a figyelmet, hogy az iskoláknak érdemes kihasználniuk a
családi támogatásból fakadó előnyt, tudatosan is koncentrálva a szülők bevonódását
elősegítő lehetőségekre (Szemerszki, 2015b).
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3.5. AZ INTÉZMÉNYI EREDMÉNYESSÉGRE HATÓ TÉNYEZŐK
Kutatásaink során megpróbáltunk azonosítani olyan tényezőket, amelyek hatással
vannak az egyes intézmények eredményességre, illetve eredménytelenségre. Ezek
között egyaránt találhatóak belső és külső tényezők.

3.5.1. Szelekció, szociális hátrányok
Az intézményi eredményességet befolyásolhatja az iskolák közötti felvételi szelekció.
Míg a gimnáziumok között a magasabb presztízzsel rendelkező, többnyire szerkezetváltó intézmények válogatják ki a jobb családi háttérrel, és jobb képességgel rendelkező tanulókat, biztosítva így a jó eredményességi mutatóikat, addig a szakképzés a
„maradékelv” miatt sokkal nehezebb helyzetbe kényszerül. Nem csupán azáltal, hogy
a beiskolázási célcsoport egy jelentős részétől elesik23, hanem azáltal is, hogy a szakiskolákba igen nagy arányban kerülnek be hátrányos helyzetű, gyakran alulmotivált
tanulók, továbbá olyanok, akik már a bekerülés pillanatában is alacsonyabb tudásszinttel jellemezhetők.
Éppen ezért fontos kérdésként merül fel a tanulók iskolai teljesítményét meghatározó tényezők közül a tudatos iskolaválasztás problémája. Adataink azt mutatják,
hogy a sikeres továbbtanulás, azaz, ha a tanuló olyan képzésben folytatja tanulmányait, amelyiken eredetileg is szándékában áll, hozzájárulhat sikeres tanulmányokhoz.
A hatás a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzésben a tanulmányi eredményekben
is megmutatkozik, szakiskolákban pedig inkább a tanulással, iskolával kapcsolatos
motivációban. (Szemerszki, 2015) Egyes intézményekben végzett kutatásaink pedig
azt is mutatják, hogy a tisztázott elvárások is nagyban segítik az eredményes munkát,
így az, ha az intézmények megfogalmazzák a speciális arculatot és az ebből fakadó
célkitűzéseket és elvárásokat, ami a szülőkben meglévő együttműködési hajlamot is
képes kiaknázni.
Az eredményes oktatásnak és nevelésnek szerves részét képezi a diákok családi helyzetéből adódó hátrányainak kompenzálása is. Több iskolában a tanárok szerint mára ez vált az elsődleges vonássá, és legtöbb esetben ez az alapvető társadalmi
normák elsajátítását is jelenti. Jól mutatja a kettős szempontrendszer érvényesülését,
hogy egyes iskolákban a pedagógusok egy része már azt is eredménynek tartja, ha

23

A beiskolázási problémák eltéréseit mutatja, hogy az intézményi célok rangsorában a beiskolázási létszám
biztosítása a szakiskolai és/vagy szakközépiskolai képzést folytatók esetében a 4-5. helyen szerepel, míg a
gimnáziumi képzést folytatók esetében a 7. helyen.
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bizonyos gyerekek pusztán bejárnak órára, vagy érdeklődnek a szabadidős tevékenységi ajánlatok iránt, más részük számára azonban a jó tanulmányi eredmény és a
versenyeken mutatott jó szereplés az elfogadható teljesítmény.

3.5.2. Tanulási motiváció és annak hiánya
A tanulók csaknem háromnegyede magasabb iskolai végzettséget szeretne elérni élete során, mint amely szinten jelenleg tanul, s ebben a tekintetben több tényező hatása
is kimutatható. Az egyik hatást a jelenlegi képzési szint és a jelenlegi tanulmányi
eredmény jelenti, nyilvánvaló, hogy vannak olyan képzési típusok, amelyek nagyobb
arányban készítenek fel a továbbtanulásra, míg mások a munkavállalásra, továbbá a
magasabb iskolai végzettségre való törekvés szignifikáns kapcsolatot mutat az iskolai
tanulmányi sikerességgel. Ugyancsak szignifikáns kapcsolat van a kérdezett neme és
a szülő iskolai végzettsége szerint is a válaszokban. Emellett még az iskolához, tanuláshoz való általános attitűd szerepe is fontosnak mutatkozik.

AZ ELÉRNI KÍVÁNT LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG (N=13826)
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Forrás: 9. és 11. évfolyamos tanulói adatfelvétel, 2014 – OFI.
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A nagymértékű továbbtanulási szándék – még ha tapasztalatok szerint a tervek nem
is valósulnak meg maradéktalanul – felveti a későbbi továbbképezhetőség és az átjárhatóság kérdését. Fontos oktatáspolitikai célkitűzés lehet a zsákutcás képzési formák
visszaszorítása, annak elősegítése, hogy a későbbi továbbtanulásra, korrekcióra a tanulási időszak minden pontján lehetőség nyíljon, illetve a munka melletti képzési,
korrekciós utak is nagy számban rendelkezésre álljanak. Mindez nemcsak az egyéni
tanulási utak sokfélesége szempontjából fontos, a rugalmas, átjárható tanulási utak a
korai iskolaelhagyás megelőzését is szolgálják. Magyarország a korai iskolaelhagyók
arányát tekintve az uniós átlaggal egyező értéket tudhat magáénak (2013-ban 11,8%),
ami ugyanakkor magasabb a 2020-ra kitűzött 10%-os célértéknél. Míg az Európai
Unió egészét tekintve 2005 óta folyamatos javulást láthatunk, hazánkban hullámzást:
2004-2006-ig stagnáló, 2006-2010 között csökkenő, 2010 óta emelkedő trendet.24
Bár még a legjobb eredményeket felmutató középiskolákban is találkoztuk
olyan kritikával, amely a csökkenő tanulói motivációra utal, ugyanakkor alaposabban megvizsgálva a kérdést, az is kitűnik, hogy ebben egyrészt szerepe van a szubjektív észlelésnek, másrészt a tanulók leterheltségének is. A magas kötelező óraszámok
nem segítik a motiváció felkeltését, főleg a 9. évfolyamon, amikor élettanilag egyébként is jelentős változásokat élnek meg a diákok. A leterheltség miatt kevesebb tér
jut az egyéni tanulói érdeklődésnek, szakköröknek, különösen a tananyagban maximálisan teljesíteni akarók és a nagy szülői elvárásokkal rendelkező tanulók esetében.
A motiváció hiánya vagy elégtelensége azonban természetesen nemcsak ennek tudható be, hanem például az iskolaválasztás sikertelenségének is. Bár összességében a
legtöbb diák arra a képzésre kerül be, ahová jelentkezett, a szakiskolások azok, akik
jellemzően nem abba a képzési típusba és/vagy nem a jelenlegi iskolájukba jelentkeztek első helyen, ők tehát sokszor kényszerként élik meg az iskolaválasztást.

24

Forrás: Eurostat Database. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1 (letöltés időpontja: 2015. 01.30.)
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA UTÁN MILYEN KÉPZÉSTÍPUSRA/
MILYEN INTÉZMÉNYBE SZERETETT VOLNA LEGINKÁBB JÁRNI
(9. ÉVFOLYAM, %, N=7335)
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Forrás: 9. és 11. évfolyamos tanulói adatfelvétel, 2014 – OFI.

Adataink ugyanakkor arra is rámutatnak, s ezt interjús kutatásaink is megerősítik,
hogy azok a fiatalok, akik olyan képzési típusba, illetve abba az iskolába járnak, ahová eredetileg is szándékoztak, szignifikánsan kisebb eséllyel gondolkodnak el a tanul
mányaik abbahagyásán, illetve kerülnek olyan kudarcos szituációba (évismétlés, tantárgyi bukás), ami akár a lemorzsolódás előszobája is lehet.
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FELMERÜLT-E AZ ISKOLA ABBAHAGYÁSÁNAK SZÁNDÉKA
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A tanulók továbbhaladási terveit az Országos kompetenciamérés adatbázisán vizsgálva az egyik elemzés arra kereste a választ, hogy a 8. évfolyamosok továbbtanulási
terveit a családi háttér iskolázottsági összetevőin túlmenően a családi támogatási formák, illetve az iskolai és iskolán kívüli tanulási lehetőségek hogyan befolyásolják. Az
eredmények azt mutatják, hogy a szülői támogatásnak az iskolázottságon túlmenően
is van szerepe a továbbtanulási döntésben: ott, ahol a szülők napi szinten beszélik meg
a tanulókkal az iskolában történteket, az átlagosnál magasabb iskolázottsági szint jelenik meg a tanulók továbbtanulási terveiben a családi iskolázottságtól függetlenül is.
Úgy tűnik tehát, hogy a család a maga eszközeivel jelentős hatást tud a továbbtanulás
irányába kifejteni. A tanórán kívüli tanulási formák igénybevétele ugyancsak ös�szefüggést mutat a továbbtanulási szándékokkal, s különösen erős a hatása ennek az
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyermekeinek esetében (Imre és
Ercsei, 2015). Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a megfelelő tanórán kívüli lehetőségekkel, és a szülők tanulást támogató magatartásának megerősítésével az iskola is
tehet valamit az általános iskolai tanulók motivációjának erősítéséért.
A tanulói eredményesség növelésének egyik fontos eleme lehet a tanulók sikerélményekhez juttatása, a bármilyen téren – akár a gyakorlati feladatokban, akár
a sport vagy a művészetek terén – elért eredményeik elismerése, amelynek révén
megtörhető a sok esetben már az általános iskola megkezdése óta tartó tanulmányi
kudarc-sorozat, és a lemorzsolódás veszélyének leginkább kitett diákok megnyerhetőek az iskola céljainak. A tanulók motiválásának eszköze nagyobbrészt a pedagógus
kezében van: a diákok érdeklődésének felkeltéséhez, a kreativitásuk kibontakoztatásához hozzájárulhat az alternatív tanítási módszerek (pl. csoportmunka, projektmódszer) alkalmazása, valamint az IKT-technológiának a tanítás folyamatában való
fokozottabb igénybevétele. Sok esetben azonban a pedagógus személyisége, motiváltsága és emberi példamutatása a döntő a tanulók motiválása és sikerélményhez
juttatása szempontjából (Bander és Galántai, 2015).

3.5.3. Megfelelő tanulási módszertan hiánya
Kutatásaink arra is rámutattak, hogy egyes tanulói csoportok nagyon alacsony tudásszinttel és nagyon gyenge tanulás-módszertani kompetenciákkal felvértezve
hagyják el az általános iskolát. Főként a szakiskolákban és a szakközépiskolákban
találkoztunk ilyen pedagógusvéleményekkel. Ekkor sajnos erőteljesen az intézményen, illetve egy-egy pedagóguson múlik, hogy mennyire igyekszik bepótolni ezeket a hiányosságokat, akár korrepetálás révén, akár tanulás-módszertani ismeretek
átadásával. Az általános iskolán belüli átmenet – nevezetesen az alsó és felső tagozat
közötti átmenet – szempontjából, továbbá a felső tagozat növekvő tanulási terhei,
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s a sokasodó tantárgyak miatt is fontos lenne a tanulók számára különféle tanulástechnikai ismeretek személyre szabott átadása. Ez minden bizonnyal azokat a hátrányos helyzetű tanulókat is segítené, akiket a szüleik kevésbé tudnak e téren támogatni akár a személyes odafigyelés, akár a pénzért megvásárolható különórák révén.
A tanulás-módszertani ismeretek átadása nyilvánvalóan minden iskolatípusban
fontos, de a korai fejlesztés és a prevenció e területen is minden bizonnyal jobb eredményeket ígér, már csak annak okán is, hogy a tanuló kisebb valószínűséggel szembesül azokkal a kudarcokkal, amelyek aztán a tanulással, iskolával kapcsolatos későbbi
élményeit erőteljesen meghatározhatják. A megfelelő tanulás-módszertani ismeretek
átadásában, a tanulási nehézségek felismerésében nem csupán az osztálytermi pedagógusoknak, hanem a pedagógusokat támogató szakmai segítőknek is kitüntetett
szerepük lehet. Az iskola szerepe ebben a hátránykompenzáció okán is fontos, mert
az Országos kompetenciamérés háttérkérdőívének adatai azt mutatják, hogy 6. évfolyamon a válaszadó tanulók 87%-ának, 8. évfolyamon 74%-ának legalább időnként
segítenek a szülei a tanulásban, a házi feladatok elkészítésében, viszont azok között,
akik egyáltalán nem kapnak családi segítséget, felülreprezentáltak a legfeljebb 8 osztályt végzett szülők gyermekei. A mérési eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy
a tanulásban nyújtott személyre szóló támogatás szerepe éppen ebben a csoportban
különösen fontos lehet: 6. osztályban szignifikánsan jobb eredményeket értek el a
legalacsonyabban iskolázott rétegek gyermekei közül mind matematikából, mind
szövegértésből azok a tanulók, akik hetente vagy havonta kaptak otthoni segítséget a
tanulásukhoz. 8. évfolyamra ez a különbség már eltűnik, ami szintén aláhúzza a korai
odafigyelés és a megelőzés fontosságát.

3.5.4. A pedagógusmunka minősége
Egyik elemzésünk a tanulói összetétel szempontjából hátrányos helyzetben lévő általános iskolák két nagyobb csoportjára koncentrált, azokra az iskolákra, amelyek a
tanulói hátrányok ellenében is képesek valamilyen módon teljesítménynövekedést
elérni (reziliens iskolák), s azokra, amelyek nem tudnak érdemben hozzájárulni a
tanulói teljesítmény növekedéséhez (veszélyeztetett iskolák). Az eredmények alapján megállapítható, hogy a reziliens iskolák szinte minden tekintetben kedvezőbb és
egységesebb képet mutatnak, mint a veszélyeztetett iskolák, s a legtöbb esetben olyan
tényezők mentén különíthetőek el egyértelműen ezek az iskolacsoportok, amelyek
alapvetően az iskolákban uralkodó légkör minőségét határozzák meg. Ilyen például a
tanári kar fluktuációja, a tanulók képességeinek és személyiségének fejlesztésére irányuló pedagógiai gyakorlatok, a szegregációhoz, hátránykompenzációhoz kapcso
lódó tanári attitűdök, a pedagóguspályával való elégedettség vagy a pedagógusok
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együttműködése, a tanár-diák, iskola-család relációk (Széll, 2015). Mindez arra szolgál bizonyítékul, hogy bizonyos feltételek mellett – amelyek között a pedagógiai tényezők meghatározóak – még a hátrányos összetételű iskolák esetében is lehetőség
van a tanulói teljesítmény növelésére.
A középfokú intézményeket megvizsgálva hasonló következtetésekre juthatunk.
Az intézményi interjúkban az eredményességet befolyásoló tényezők között maguk
az intézményvezetők és a pedagógusok is kivétel nélkül fontosnak jelezték a pedagógusok munkáját, az általuk termelt hozzáadott értéket. A tanítás színvonalának
növelése érdekében ugyanakkor szükség volna a pedagógusok tanórán kívüli feladatainak, adminisztratív tevékenységüknek a csökkentésére, valamint a minőségi munkavégzés anyagi elismerésére. A tanulókkal való személyre szabott foglalkozás elősegítésére többek között az iskolai segítő személyzet létszámának növelése, valamint a
csoportbontás lehetőségének kiterjesztése lehet célravezető. Az utóbbi intézkedések
mindenekelőtt az általános iskolából lemaradással érkező, hátrányos helyzetű környezetből származó, és/vagy sajátos nevelési igényű tanulók eredményeire lehetnének jelentős hatással (Bander és Galántai, 2015).
Az intézményi szereplőkkel folytatott beszélgetések egyik legfontosabb hozadéka a tanárok iskolai és tanulói eredményesség alakulásában betöltött kulcsszerepének
bemutatása. Az intézményi eredményesség növelése érdekében kiemelten fontos a
tanárképzés gyakorlat-központú megújítása, a folyamatos szakmai és módszertani
továbbképzések biztosítása, valamint a kezdő pedagógusok tapasztaltabb kollégák általi mentorálása is. A fentiek mellett a pedagógusok kreativitásának kibontakoztatása és anyagi, valamint szubjektív jólétének növelése szempontjából szükséges a peda
gógusok szakmai önállóságának fokozottabb elismerése, a minőségi munka anyagi
honorálásának lehetővé tétele, valamint az intézményvezetők részéről a kollegiális
légkör, a nyugodt és feszültségektől mentes munkakörnyezet biztosítása (Bander és
Galántai, 2015).

3.5.5. Intézményen belüli kommunikáció
Az intézményvezető vezetési stílusa, a pedagógusokhoz és a diákokhoz való hozzáállása az interjúk tanúsága szerint szintén meghatározó lehet a jó, a mindenki számára
élhető iskolai atmoszféra kialakítása szempontjából, amelyben a tanárok és a diákok
is kellően motiváltak a magas színvonalú munkavégzésre, és amelyben kreativitásuk
kibontakozhat. A tanítás minőségét a fentiek mellett a tanárok közötti relációk, a tantestület összetétele is befolyásolja: a fő célok tekintetében meglévő egység, a pedagó
gusok közötti együttműködés, a kezdő tanárok segítése alapvetően hozzájárulhat az
iskola eredményes működéséhez (Bander és Galántai, 2015).
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A kommunikáció minősége tehát szintén fontos eredményességi faktor, amely
azonban további vizsgálatra is érdemes lenne. Az iskola világa az emberi kooperációra és kommunikációra épül. Ahol az iskolavezetés és a tanárok között eleven formában, gyorsan és torzításmentesen, azaz hatékonyan áramlik a munkát befolyásoló információ, ott nincs akadálya az eredményességnek. Ezt az információáramlást
szavatolhatják szervezeti formák, de a tapasztalatok szerint azok inkább gátjai annak.
Viszont ha léteznek hatékony alternatív, informális formák, azok megkönnyítik, és
kellemesebbé is teszik az együttműködők életét. Diákok és tanárok viszonylatában a
kérdés legalább ennyire drámai. A diákok nemcsak igénylik a kétirányú kommunikáció közvetlenségét, de egyenesen a jutalmazás egyik formájaként élik meg az ilyen
formában megmutatkozó elismerést (Fenyő, 2015).
A különböző intézményekben készített esettanulmányaink is arra világítottak
rá, hogy a jó tanár-diák viszony fontos szerepet játszik a diákok eredményességében,
s a tanulói adatfelvétel eredményei is azt mutatják, hogy a megfelelő iskolai légkörnek pozitív szerepe van a tanulói eredményességben.

3.5.6. Szülőkkel és fenntartóval való kommunikáció
Az iskolát körülvevő erőtér szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír a külső kommunikáció kérdése: elég csak az iskola és a fenntartó kapcsolatára, vagy az iskola és a
szülők kapcsolatára utalnunk. Már korábban is láthattuk, hogy a szülők tanulást támogató magatartása mind a tanulmányi eredményekre, mind a tanulási motivációra
hatást gyakorol. Szignifikánsan magasabb azoknak a tanulóknak a tanulmányi átlaga,
akiknek szülei rendszeresen kapcsolatot tartanak az iskolával, illetve érdeklődnek
gyermekük iskolai dolgai iránt, s ez valamennyi képzési típusra igaz.
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A LEGUTÓBBI FÉLÉV TANULMÁNYI ÁTLAGA A SZÜLŐI TÁMOGATÓ
MAGATARTÁS (SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN VALÓ RÉSZVÉTEL, ILLETVE
ÉRDEKLŐDÉS GYERMEKÜKTŐL A TANULMÁNYOK IRÁNT) FÜGGVÉNYÉBEN
(ÁTLAGÉRTÉKEK, N=13826)
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Forrás: 9. és 11. évfolyamos tanulói adatfelvétel, 2014 – OFI.

A pedagógusok leginkább a rosszabb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező gyermekek és szüleik iskolához való viszonyáról voltak lesújtó véleménnyel. Az interjúk
alapján ezekben az intézményekben a szülők és tanárok között vagy nincs, vagy csak
nagyon gyenge kapcsolat áll fenn. Sok interjúban megfogalmaztak olyan sztereotípiákat is a pedagógusok, miszerint az alacsony státuszú családok nem törődnek gyermekeikkel és iskolai előrehaladásukkal, amiben esetenként az anyagi források hiánya
(a szülő nem tud beutazni a szülői értekezletre) is szerepet játszik, illetve az, hogy a
szülő a gyerekről minden esetben rossz véleményt hall a pedagógusoktól. Az iskola
szerepe azonban ebben a tekintetben is meghatározó lehet, a kedvezőtlenebb családi
háttérrel rendelkező tanulók és szüleik felé történő kommunikációt, kapcsolatfelvételt a pedagógusoknak kiemelten fontosnak kellene tartaniuk. Ezekre közös megoldásokat kellene kidolgozni iskolai szinten vagy akár az oktatási rendszer szintjén
(Bander és Galántai, 2015). Ma már erre számos lehetőség mutatkozik, az elektronikus és a telefonos kommunikáció nagyban segítheti a pedagógusok munkáját, de
olyan esetet is sikerült feltárnunk, amikor a kifejezetten nagy arányban hátrányos
helyzetű gyermekeket oktató iskola „kihelyezett” szülői értekezlet formájában próbál
közelebb kerülni ezekhez a családokhoz.
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Interjúink többsége azonban azt mutatja, hogy a szülők általában képesek azonosulni a fenntartói szándékokkal, az iskola profiljával, céljaival. A nem teljesen
érdektelen szülőkben általában él az indíttatás az együttműködésre. Vannak olyan
fenntartók és olyan iskolák, ahol ezt tudatosan erősítik és építgetik, és vannak, ahol
a hozzáférések meglehetősen nehézkesek. Ezzel kapcsolatban érdemes megfontolni
a tudatos iskolaválasztás kérdését. Különösen abban az esetben, ha az iskola markánsan elkötelezett világnézetet képvisel, könnyen vezethet egy nem átgondolt, vagy
kényszerűség hatására meghozott döntés később komoly értékrendbeli eltérésekhez,
konfliktusokhoz gyermek (de gyakran a szülő vagy a család) és az iskola között. Ezek
a konfliktusok gyakran felőrlik a tanuló energiáit, rontják teljesítményét és nem ritkán végül szakításhoz vezetnek. A szülők nagyra értékelik, ha az iskola zárt közössége
meg tudja óvni a gyereket azoktól a veszélyektől, melyektől minden szülő félti – drog,
alkohol, bűnözés. A jól működő iskola működteti ezt a zárt közösséget (Fenyő, 2015).

3 . 6 . E S É LY E G Y E N L Ő S É G , M É LTÁ N YO S S Á G
Nem a mi kutatási eredményeink azok, amelyek elsőként hívják fel a figyelmet arra,
hogy a magyar oktatási rendszer kifejezetten szelektív. Korábbi kutatási eredmények
és a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt több kutatásának megállapításai is alátámasztják
ezt. A téma önálló elemzést igényel, ehelyütt a teljesség igénye nélkül két tényezőre
hívjuk fel a figyelmet. Az egyik a szelekció tanulói vetülete, a másik pedig az intézmények szakmai, pedagógiai munkáját befolyásoló néhány sajátosság.
A PISA mérés, illetve az Országos kompetenciamérés eredményei egyaránt azt
mutatják, hogy a tanulói teljesítményt igen erőteljesen meghatározza a tanulók családi
háttere, elsősorban a család kulturális tőkéje. A PISA mérésekben használt ESCS-index25 értéke és a tanulók átlagos matematika, illetve szövegértés eredménye valamennyi
országban erőteljes összefüggést mutat, ugyanakkor hazánkban az egyik legnagyobb a
családi háttér index alkotóelemei által meghatározott variancia mértéke. Hazánk tehát
azok közé az országok közé tartozik, amelyekben az OECD-átlag alatti, vagy átlag körüli eredmények átlag feletti családi háttér-hatással párosulnak. A tanulók teljesítményében meglévő különbségeket iskolán belüli és iskolák közötti varianciára osztva az
is látszik, hogy Magyarországon az iskolák közötti különbségekből eredő rész nagyobb,
mint az iskolán belüli, ami összefüggésben van azzal, hogy a 15 évesek már erőteljesen

25

A PISA által használt szociális, gazdasági és kulturális index (ESCS-index) a család szocio-kulturális hátterének főbb paramétereit egy változóba tömörítő mutatója.
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szelektált intézményrendszerben tanulnak. Ráadásul, míg az iskolán belüli különbségek magyarázatában a családi háttér-index alig játszik szerepet, az iskolák közötti
eltérésekben igen jelentős a magyarázóereje. (Balázsi és mtsai., 2013)
Az Országos kompetenciamérés adataiban ugyancsak jól megfigyelhető a családi háttér erőteljes hatása, de az is, hogy míg 6. és 8. évfolyamon a képességpontok
átlagértékeiben a családi háttér hatását is figyelembe véve a településtípusok szerint
nincs jelentős eltérés, a 10. évfolyamon a különböző képzéstípusokban tanulók átlagos képességpontjaiban még akkor is jelentős eltérések mutatkoznak, ha ugyanolyan
családi háttérindexszel jellemezhető tanulókról van szó (OKM 2012). Mindez a középfokú intézményrendszer erőteljes szelekciós voltát mutatja.
A középiskola megválasztása tehát nagyon fontos szelekciós lépésnek tekinthető,
s bár nyilvánvalóan a képzés típusa nem független a tanulók képességeitől, ugyanakkor az adatok azt is mutatják, hogy az iskolaválasztás a családi háttérrel is erőteljes
összefüggést mutat. A középfokú intézményekben tanuló fiatalok körében végzett
adatfelvétel adatai alapján kirajzolódik, hogy a 9. évfolyamhoz képest 11. évfolyamra
a szakiskolások körében jelentősen visszaesik a legfeljebb 8 osztályt végzett szülőkkel
rendelkező tanulók aránya, ami azt jelzi, hogy az alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező szülők gyermekei körében az átlagosnál nagyobb a lemorzsolódás ebben az
iskolatípusban.
A TANULÓK SZÜLEINEK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE KÉPZÉSI TÍPUSOK SZERINT
nem derül ki
felsőfokú végzettség
(9. ÉVFOLYAM,
N=7335)
szakmunkásképző

érettségi

legfeljebb 8 osztály

100%
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80%
45

30
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39

49
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27

60%
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42
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4
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Forrás: 9. és 11. évfolyamos tanulói adatfelvétel, 2014 – OFI.

ANYA

SZAKISKOLA

20%

35

33

SZAKKÖZÉPISKOLA

6 VAGY 8 OSZTÁLYOS
GIMNÁZIUM

1

2% 4% 4%

SZAKKÖZÉPISKOLA

17

23

4 VAGY 5 OSZTÁLYOS
GIMNÁZIUM

20%

39

4 VAGY 5 OSZTÁLYOS
GIMNÁZIUM

29

33

6 VAGY 8 OSZTÁLYOS
GIMNÁZIUM

33

SZAKISKOLA

40%

0%

4
13

FŐBB KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS MEGFONTOLÁSOK

A TANULÓK SZÜLEINEK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE KÉPZÉSI TÍPUSOK SZERINT
(11. ÉVFOLYAM, N=6491)
nem derül ki
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Forrás: 9. és 11. évfolyamos tanulói adatfelvétel, 2014 – OFI.

Ugyancsak a társadalmi egyenlőtlenségeket mutatja az az adat, miszerint bár a 9. évfolyamon átlagosan 7% a roma/cigány apával rendelkezők aránya26, a 11. évfolyamon
már csupán 4%, s mindkét évfolyamon felülreprezentáltak a roma/cigány származású tanulók a szakiskolai képzésben (a roma/cigány származású apával rendelkezők
aránya ebben a képzési formában 9. évfolyamon 17%, 11. évfolyamon pedig 10%
volt). Az anyák esetében hasonló tendencia érvényesül. Ez abból a szempontból érdekes, mert a foglalkoztatási esélyek tekintetében éles választóvonal rajzolódik ki azok
között, akik a középiskola valamelyik formáját elvégezni képesek, illetve azt elvégezni nem képesek (Kertesi és Kézdi, 2010).
A középiskolában látható erőteljes szelekció azonban már a megelőző iskolafokon is jelentkezik. A családi társadalmi háttér területi egyenlőtlenségeiből követ-

26

A kérdőívben a tanulók jelölhették szüleik nemzetiségét, több lehetséges választ is megadva. Ez az adat azok
arányát mutatja, akik édesapjuk esetében jelölték a „roma, cigány” kategóriát.
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kezően nagyobb arányban tanulnak gimnáziumokban azok, akik általános iskolai
tanulmányaikat városokban végezték, míg a szakiskolákban a községekben tanulók
felülreprezentáltak. A községekben lakóknak kisebb esélyük volt olyan iskolába járni,
ami nem a lakóhelyükön található, ha valaki mégis ilyenbe járt, akkor viszont adataink szerint nagyobb valószínűséggel került később gimnáziumba.
Nem feltétlenül mutatja ez természetesen az iskola hatását, hiszen az iskolaválasztás első osztályban alapvetően a szülői ambíciók megnyilvánulása, de amint az
az alábbi ábráról is leolvasható, mindez hosszabb távon is befolyásolhatja a tanulók
esélyeit.
AZOKNAK A TANULÓKNAK AZ ARÁNYA A KÜLÖNBÖZŐ KÉPZÉSTÍPUSOKBAN,
AKIK A LEGKÖZELEBBI (KÖRZETES) ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA JÁRTAK
ELSŐ OSZTÁLYBA – LAKÓHELY ÉS A SZÜLŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE SZERINT
(%, N=13826)
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Forrás: 9. és 11. évfolyamos tanulói adatfelvétel, 2014 – OFI.

Az egyenlőtlenségeket növelő tényezőnek tekinthetők az iskolán kívüli tanulási formák sajátosságai is. A középiskolás tanulók körében végzett felmérés azt mutatja,
hogy a diákok több mint egyharmada járt általános iskolás korában korrepetálásra
valamilyen tantárgyból, 58%-uk pedig fejlesztő jellegű szakkörre, tehetséggondozó
foglalkozásra, s sportolni is csaknem ugyanennyien (56%). Míg a korrepetálás igénybevétele jóval kisebb mértékben függ a szülők iskolázottságától, addig az idegen75
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nyelv-oktatást és az egyéb szakköröket sokkal nagyobb arányban igényelték gyermekük számára a felsőfokú végzettségűek. A korrepetálás kapcsán és a nyelvoktatás
vonatkozásában az is sajátosság, hogy azokat a magasabban iskolázott szülők jellemzően nem az iskolában, hanem az iskolán kívüli formákban veszik igénybe, míg a
tehetséggondozó szakkörök esetében ők is az iskolai foglalkozásokat preferálják.
AZ EGYES KÜLÖNÓRA-TÍPUSOK IGÉNYBEVÉTELE*
(%, N=13826)

24
38
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járt általános iskolában felzárkóztatásra, koorepetálásra
járt általános iskolában szakkörre, tehetséggondozásra

*a százalékok összege nem 100, mert a magán különórák a másik két kategória részeként is
megjelennek, a korrepetálás kapcsán az eltérés nem szignifikáns
Forrás: 9. és 11. évfolyamos tanulói adatfelvétel, 2014 – OFI.

A méltányos oktatás több mint az azonos hozzáférési lehetőségek biztosítása, a cél az,
hogy minden tanuló lehetőséget kapjon arra, hogy az oktatásból a lehető legtöbbet
profitáljon.27 Az intézményrendszer egyenlőtlenségei ugyanakkor nemcsak a tanulói, hanem az intézményi oldalról is megmutatkoznak. A 2013. évi 8. évfolyamos
kompetenciamérés telephelyre vonatkozó adatai szerint az iskola mérete és települé-

27
Ugyanakkor a méltányosság értelmezése az oktatásban maga is változóban van. Ezzel kapcsolatban lásd
Révai Nóra (2015): Méltányosság az oktatásban – miről beszélünk? c. tanulmányát az Alma a fán. Iskolavezetők
a méltányos oktatásért c. kötetben. Tempus Közalapítvány, Budapest.
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sének típusa összefüggésben van azzal, hogy van-e az iskolában pedagógusvégzettséggel egyáltalán nem rendelkező pedagógus, vagy olyan pedagógus, akinek nincs
képesítése az általa tanított tantárgy oktatására. Míg ez utóbbi a fővárosban, vagy a
megyeszékhelyeken a telephelyek legfeljebb egytizedénél fordul elő, a községi iskolák 54,8%-ánál. Ugyancsak a községi iskolák hátrányát mutatja, hogy körükben az
átlagosnál alacsonyabb azoknak az iskoláknak az aránya, ahol bárki részt vett továbbképzésen az utóbbi 5 évben.
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK JELLEMZŐI
8. ÉVFOLYAM KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV (%, N=2525)
TANÍT A TELEPHELYEN
PEDAGÓGUSVÉGZETTSÉGGEL NEM
RENDELKEZŐ SZEMÉLY

TANÍT A TELEPHELYEN OLYAN,
NINCS A
AKINEK NINCS PEDAGÓGUSTELEPHELYEN
VÉGZETTSÉGE VAGY SZAKKÉPZETTKÖNYVTÁR
SÉGE AZ OKTATOTT TÁRGYBÓL

Budapest (N=285)

7,0

10,5

5,7

megyeszékhely (N=329)

3,9

6,4

5,2

város (N=728)

8,1

22,9

13,1

község (N=1200)

9,9

54,8

28,8

Forrás: OKM 2013, telephelyi kérdőív.

AZ ELMÚLT 5 ÉV TOVÁBBKÉPZÉSEI – 8. ÉVFOLYAM KOMPETENCIAMÉRÉS
TELEPHELYI KÉRDŐÍV (ÁLTALÁNOS ISKOLAI TELEPHELYEK, N=2525)
AZOKNAK A TELEPHELYEKNEK AZ ARÁNYA,
AHOL A PEDAGÓGUSOK KÖZÜL RÉSZT VETT
VALAKI TOVÁBBKÉPZÉSEN (%)
A

B

C

D

Budapest (N=285)

87,4

75,2

61,9

46,0

megyeszékhely
(N=329)

91,8

68,3

63,7

város (N=728)

85,9

68,7

község (N=1200)

72,4

57,8

E

A PEDAGÓGUSOK HÁNY %-A VETT RÉSZT
TOVÁBBKÉPZÉSEN? (ÁTLAGÉRTÉK: 0 -100)
A

B

C

80,6 11,88

1,65

6,55

1,82 11,64

50,9

81,7 12,92

1,55

8,03

2,02 14,32

59,3

54,2

78,3 10,10

1,39

7,47

2,07 12,61

50,6

40,2

74,0

0,88

4,49

1,37

4,08

D

E

7,14

Forrás: OKM 2013, telephelyi kérdőív
A=szaktárgyi, B=vezetői, C=személyiségfejlesztő, D=pedagógiai mérés, értékelés, E=egyéb
továbbképzés
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A középfokú képzési szinten az intézményi ellátottságban megmutatkozó egyenlőtlenségek képzéstípusok szerint igen jelentősek. Az alábbi táblázatból jól látható, hogy
a szakiskolák és a szakközépiskolák jelentős részében tanít pedagógusvégzettséggel
nem rendelkező személy, s interjúink is megerősítik, hogy a humánerőforrás-gazdálkodás a szakképzésben különösen nagy problémát jelent a vezetők számára. Többen
jelezték a tantestület elöregedését – különösen a műszaki, ipari területeken –, továbbá a megfelelő minőségű utánpótlás hiányát és a nagy fluktuációt.

A KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSI FORMÁK NÉHÁNY JELLEMZŐJE
10. ÉVFOLYAM KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV (N=1703)
TANÍT A TELEPHELYEN
PEDAGÓGUSVÉGZETTSÉGGEL NEM
RENDELKEZŐ
SZEMÉLY (%).

6, 8 osztályos gimnázium (N=208)

TANÍT A TELEPHELYEN OLYAN,
AKINEK NINCS PEDAGÓGUSVÉGZETTSÉGE VAGY SZAKKÉPZETTSÉGE AZ OKTATOTT
TÁRGYBÓL (%).

NINCS A
TELEPHELYEN
KÖNYVTÁR (%).

9,3

5,6

3,0

4 osztályos gimnázium (N=476)

18,1

11,6

5,5

szakközépiskola (N=589)

56,9

18,3

6,9

szakiskola (N=430)

61,4

23,7

16,5

Forrás: OKM 2013, intézményi kérdőív

A tanulókkal való egyéni foglalkozás, a tanulók lelki egészségének megőrzése és a
problémák korai felismerése szempontjából kedvezőbb helyzetben vannak azok az
iskolák, amelyekben a tanárok munkájuk során állandó segítő személyzetre (pedagógiai asszisztens, iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus stb.) támaszkodhatnak. Ez az általános iskolákban jellemzően jóval gyakoribb, mint közép
fokon.
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A SEGÍTŐ SZEMÉLYZETTEL RENDELKEZŐ ISKOLÁK ARÁNYA (%, N=2152)
teljes munkaidőben

nem teljes munkaidőben
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logopédus
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35

Forrás: OKM 2013, intézményi kérdőív 8. évfolyam.

A kompetenciamérés intézményi háttéradatai azt mutatják, hogy a nagyobb városokban és a fővárosban általában gyakrabban számíthatnak a pedagógusok és a vezetők
segítő személyek munkájára. A szakiskolai képzést is folytató intézmények gyógypedagógusokkal való ellátottsága ugyan nagyobb az átlagosnál, pszichológussal való
ellátottságuk azonban csupán átlagos, holott az interjúk tanúsága szerint erre is sok
esetben nagy szükségük lenne.
A SEGÍTŐ SZEMÉLYZETTEL RENDELKEZŐ
KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK ARÁNYA (%, N=910)
teljes munkaidőben

nem teljes munkaidőben
27.8

pedagógiai asszisztens

7.8
19.8
20.9

fejlesztő pedagógus

17

gyógypedagógus

13.2
9.7

iskolapszichológus

17.5
6.2

logopédus

9.2

0

5

10

Forrás: OKM 2013, intézményi kérdőív 10. évfolyam.
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Bár, amint az előzőekben is láthattuk, az oktatási rendszerben manifesztálódó egyenlőtlenségek egy része a területi, társadalmi egyenlőtlenségek leképeződése, ugyanakkor az oktatásnak is jelentős szerepe van ebben mind országos oktatáspolitikai, mind
intézményi szinten.
A korai fejlesztést, az alapkompetenciák megalapozásának jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, az egyenlőtlenségek sikeres leküzdéséhez a minél korábbi
beavatkozás a leginkább célravezető. Az iskola azzal is sokat tehet az egyenlőtlenség
csökkentéséért, ha segíti a tanulók motivációjának felkeltését, illetve fenntartását, s
olyan bizalmi légkört alakít ki, ahol a tanulás elismerésre lel. Az általános iskolai
képzésben minden gyermek számára, de különösen a hátrányos helyzetűek számára szükséges lehet olyan tanulás-módszertani technikák elsajátítása, amelyek segítik
őt az évek során egyre növekvő és nehezedő tananyag elsajátításában. A kedvezőbb
anyagi helyzetben lévő családok, illetve a gyermekük taníttatására nagy gondot fordító szülők gyermekei a különórák rendszerében számos olyan előnyhöz jutnak,
amely a hátrányos helyzetű tanulók számára ilyen módon nem elérhető, ezért az iskolának szükséges e hátrányokat valamilyen mértékben kompenzálni. Erre tapasztalatok szerint az egyéni igényeket figyelembe vevő fejlesztés, és a közvetlen tanár-diák
viszony kialakítása is hatásosnak bizonyulhat, de a differenciált tanulásszervezés is
jó módszer lehet. Ehhez érdemes a pedagógusokat érzékenyebbé tenni és megfelelő
irányban továbbképezni. Vannak jó példák ugyanakkor a diákok egymástól tanulására, illetve az egyéb tevékenységekbe ágyazott tanulásra is.
Fontos törekvés lehet annak a sztereotip véleménynek a visszaszorítása, hogy
a rossz tanulmányi eredmények kizárólagos okozója a tanulók hátrányos társadalmi
helyzete, s az iskola már nem tehet semmit. Oktatáspolitikai szempontból is hasznos
üzenet annak tudatosítása, hogy a maguk eszközeivel az iskolák és a pedagógusok is
képesek arra, hogy a kedvezőtlen kiinduló helyzetet valamelyest kompenzálják, és
jelentős hozzáadott értéket érjenek el a tanulók fejlődésében. Néhány olyan országos
támogatási forma, mint az Arany János Programok, illetve az Útravaló Ösztöndíj
és mentorprogramok kiemelten kedvező lehetőséget nyújtanak a hátrányos helyzetű
fiatalok számára28, ugyanakkor találkozhatunk jó néhány pozitív helyi kezdeményezéssel is e téren. Oktatáspolitikai szinten ezért fontos lépés lehet azon iskolák erőfeszítéseinek elismerése, amelyek a hátrányok ellenére is képesek eredményeket elérni
egyes területeken, hiszen ez az egymástól való tanulást is erősíti. Az adatokból főleg

28

A szóban forgó programok értékeléséről lásd többek között Fehérvári Anikó: Az Arany János Program tanulóinak eredményessége, illetve Kállai Gabriella: Az Útravaló Ösztöndíjprogram értékelése c. tanulmányát a 2015
tavaszán megjelenő Tehetséggondozó programok c. kötetben.
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a kisebb települések iskoláinak hátránya mutatkozik meg mind a pedagógus ellátottságban, mind a segítő személyzet elérhetőségét illetően, ugyanakkor a területi
hátrányok csökkentése/leküzdése hosszabb időt és nagyobb erőfeszítéseket igényel.
A segítő személyzet biztosítása az újonnan alakult tankerületi rendszerben valószí
nűleg hatékonyabban működtethető majd, ennek vizsgálatára azonban jelen kutatás
keretei között még nem volt módunk.
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ÖSSZEGZÉS ÉS A JÁNLÁSOK
Az elmúlt évtizedekben sok tényező együttes hatására az eredményesség és a minőség
kulcsfogalmakká váltak a közoktatásban. E két fogalom mellett a fejlett társadalmakban egyre gyakrabban találjuk ott a méltányosságot is, amelynek figyelembe vétele
szintén nélkülözhetetlen akkor, amikor az oktatás eredményességéről beszélünk. Az
összehasonlító nemzetközi tanulói teljesítménymérések és az azok kapcsán készülő
elemzések alapján sokan jutottak arra a következtetésre, hogy a méltányos oktatási
rendszerben tanuló diákok összességében magasabb szintű teljesítményt nyújtanak,
mint a szelektívebbekben. Az oktatás terén sikeres országok példái azt mutatják, hogy
azok az iskolarendszerek teljesítenek jobban, amelyek képesek valamennyi diákjukat
sikeresen fejleszteni.
Ehhez számos tényező kedvező alakulására van szükség, melyek egy része eredendően az oktatáspolitikai mozgástéren kívüli, ennek ellenére az oktatás minden
szintjének meg kell próbálnia a saját eszközeivel kompenzálni a külső tényezőkből
fakadó hátrányokat is. Szakirodalmi feltáró munkánk és saját kutatási eredményeink
alapján az alábbiakban ezekre teszünk néhány rövid javaslatot.
• A tényekre alapozott döntéshozatal az oktatás minden szintjén kiemelten
fontos, a területi és az intézményirányítási szinten éppúgy, mint az országos
oktatáspolitika alakításában. A hazai közoktatás számos olyan adatforrással
rendelkezik a tanügy-igazgatási rendszerben, amelyek az eredményesség
szempontjából is értékes információkat tartalmaznak a közoktatás folyama
tairól, bemeneti és kimeneti indikátorairól. Ezek az adatok akkor szolgálhatnak igazán értékes adatforrásul a tényekre alapozott oktatáspolitika szempontjából, ha lehetőség van az egyéni szintű adatintegrációra. Az adatbázisokból
való adatkinyerés a különböző adatstruktúrák és a különbözőféle definíciók
miatt nehézkes és nagy szakértelmet jelentő feladat, ami adatgyűjtő/adatgazda és kutató hatékony együttműködését igényli. A középfokú oktatásra vonatkozóan a közelmúltban elindult egy ún. törzsindikátor fejlesztési munka,
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amely tapasztalatainak megvitatása után indokolt lehet a munkálatoknak az
alapfokú oktatásra való kiterjesztése is, ezáltal egy hazai indikátorrendszer
kialakítása, aminek része lehet a lemorzsolódási jelzőrendszer is.
• Magyarország viszonylag sokszínű középfokú oktatási intézményrendszerrel
jellemezhető, a tanulási utak korrekciójára, a képzési szintek közötti váltásra azonban – főként időveszteség nélkül – csak korlátozottan van lehetőség.
A lemorzsolódás és a korai iskola-elhagyás megelőzése szempontjából fontos
lenne az átjárhatóság növelése az oktatási programok között, a jellegzetesen
zsákutcás képzések visszaszorítása. Erre lehetőséget adhat többek között a
szakképzési rendszer moduláris jellegének erősítése, illetve szakmaválasztást
követően a váltási lehetőségek biztosítása. E témakör alaposabb feltérképezése meghaladta volna jelen összegzés kereteit, érdemes lenne e problémakört
részletesebben áttekinteni, tanulmányozva más országok képzési rendszereit,
jó gyakorlatait is.
• A közoktatás valamennyi szintjén az intézményrendszer igen jelentős belső
differenciáltsággal bír, ezért a kutatók és a szakértők, de maguk a pedagógusok és az intézményvezetők többsége is fontosnak tartja, hogy az oktatási intézmények munkáját ne pusztán a nyers vizsga- és tanulói teljesítménymérési
eredményeik alapján ítéljék meg, hanem a pedagógiai hozzáadott értéket is
vegyék figyelembe. Az ilyen számítások pontossága azonban nagyban múlik
a tesztek és a háttérkérdőívek szabályszerű kitöltésén, fontos továbbá a különböző hozzáadott-érték számítási modellek alkalmazásával számított értékek
validálása.
• Az intézményeket segíteni kell és érdekeltté kell tenni abban is, hogy a rájuk
vonatkozó mérési eredményeket fejlesztési célokra is használni tudják, ehhez
részben a mérési területek kiterjesztésére, részben a kapott eredmények értelmezésével és hasznosíthatóságával kapcsolatos tudás bővítésére lehet szükség.
• A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az egyes intézmények eredményesség-értelmezése eltérő lehet, amely értelmezéseket nagymértékben befolyásolják azok a külső és belső körülmények, amelyek közepette az intézmény
működik. Az intézményi eredményességfogalom sok esetben többdimenziós, s nem feltétlenül csupán a szűken vett tanulmányi eredményességre
koncentrál, hanem figyelembe veszi a helyi szereplők, a szolgáltatást használók igényeit is, ezáltal sokszor inkább a minőségfogalomhoz áll közelebb.
Ennek figyelembe vétele az intézményi értékelések során indokolt lehet.
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• Az intézményi sajátosságok figyelembevételének igénye nem mond ellent a
mérhetőségen alapuló intézményi eredményesség prioritásának, meglátásunk
szerint a tanulói teljesítmények mérése és értékelése elengedhetetlenül fontos
a tényekre alapozott oktatáspolitika számára. Azok ugyanis releváns információkkal tudnak szolgálni a rendszer egészéről, illetve az egyes alrendszerek
működéséről, így az oktatási rendszer fejlesztése megalapozott információk
mentén történhet. Ehhez szükség lehet olyan – konszenzusos alapon történő,
akár differenciált – minimumkövetelmények megfogalmazására, amelyek az
intézményeket eredményeik javítására ösztönzik, s arra, hogy saját maguk is
keressék azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével tanulóik eredményesebbé válhatnak.
• Az egyes intézmények szakmai munkájának minőségbiztosítása terén ugyanakkor szükséges megerősíteni a szakmai támogatások rendszerét is azáltal,
hogy a képességméréseken alulteljesítő intézmények ne csupán beazonosításra kerüljenek, hanem érdemi szakmai segítséget kapjanak munkájukhoz. Az
intézkedési tervek kidolgozása fontos eszköz, de egyes esetekben önmagában
már nem elegendő. A beavatkozások különböző típusait mérlegelve differenciált, intézményre szabott fejlesztési javaslatok kidolgozása szükséges különösen a leszakadó általános iskolák vonatkozásában, mert az általános iskolában
megszerezhető alapkészségek súlyos hiányosságai a tanulók későbbi iskolai
pályafutása során elérhető lehetőségeit erőteljesen korlátozzák.
• A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a tanulók esetében a képességbeli
különbségek már nagyon korán megmutatkoznak, ezért a pedagógusok figyelmét érdemes felhívni a korai fejlesztés azon lehetőségeire, amelyhez a képességmérések eredményei is alapul szolgálhatnak. A korai szűrés mellett a
differenciált, esetenként egyénre szabott fejlesztések, a tehetséggondozásban
már bevált mentorprogramok segíthetnek a hátrányokkal induló csoportok
felzárkóztatásában, amelyet mindenképpen főként az intézményrendszer keretein belül tartunk indokoltnak. A differenciálásban és a hátránykompenzálásban a segítő szakemberek nagyobb arányú igénybevételét, a kéttanítós
modell lehetőségeinek a megfontolását is fontosnak tartjuk.
• Az általános iskolai képzésben minden gyermek számára, de különösen a hátrányos helyzetűek számára szükséges lehet olyan tanulás-módszertani technikák elsajátítása, amelyek segítik őket az évek során egyre növekvő és nehezedő tananyag elsajátításában. A kedvezőbb anyagi helyzetben lévő családok,
illetve a gyermekük taníttatására nagy gondot fordító szülők gyermekei a kü84
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lönórák rendszerében számos olyan előnyhöz jutnak, amely a hátrányos helyzetű tanulók számára ilyen módon nem elérhető, ezért az iskolának szükséges
e hátrányokat valamilyen mértékben kompenzálni. Erre tapasztalatok szerint
az egyéni bánásmód és az egyéni szintű fejlesztő értékelés, valamint a közvetlen tanár-diák viszony kialakítása is hatásosnak bizonyulhat, de a differenciált
tanulásszervezés is jó módszer lehet, s ugyanezt segítheti a tanulási technikák
elsajátítása. Ehhez a pedagógusok érzékenyítése és megfelelő továbbképzések
biztosítása válhat szükségessé.
• A tanulói eredményesség növelésének egyik fontos eleme lehet a tanulók sikerélményekhez juttatása nem kizárólag a konkrét tananyaghoz kötődő területeken. Az iskolával kapcsolatos pozitív attitűdök ugyanis hatással vannak a
tanulmányi eredményekre is, így közvetett módon hozzájárulnak a tanulók
mérhető eredményeinek növeléséhez. A tanulók bármilyen téren elért eredményeinek elismerése révén megtörhető a sok esetben már az általános iskola
megkezdése óta tartó tanulmányi kudarc-sorozat, és a lemorzsolódás veszélye által leginkább fenyegetett diákok is megnyerhetőek az iskola céljainak.
• A tanulók motiválásának eszköze nagyobbrészt a pedagógus kezében van:
a diákok érdeklődésének felkeltéséhez, a kreativitásuk kibontakoztatásához
hozzájárulhat az alternatív tanítási módszerek (pl. csoportmunka, projektmódszer) alkalmazása éppúgy, mint az IKT-eszközöknek a tanítás folyamatában való fokozottabb igénybevétele. Az iskola azzal is sokat tehet az egyenlőtlenség csökkentéséért, ha segíti a tanulók motivációjának felkeltését, illetve
fenntartását, s olyan bizalmi légkört alakít ki, ahol a tanulás elismerésre lel.
• Oktatáspolitikai szempontból fontos üzenet annak tudatosítása, hogy a maguk
eszközeivel az oktatás szereplői is felelősséggel tartoznak a külső tényezőkből
adódó hátrányos helyzet kompenzálásáért. E tekintetben példaértékkel bírhat azon iskolák erőfeszítéseinek elismerése, amelyek a hátrányok ellenére is
képesek eredményeket elérni egyes területeken, ez ugyanis az egymástól való
tanulás képességét is erősíti.
• A tanítás minőségét a fentiek mellett az iskolavezetés minősége, az iskolai klíma és a tanárok közötti relációk is befolyásolják: a fő célok tekintetében meglévő egység, a pedagógusok közötti együttműködés, a kezdő tanárok segítése
alapvetően hozzájárulhat az iskola eredményes működéséhez. Az iskolavezetés változóban lévő szerepköre és az új feladatokra való felkészülés kiemelten
fontossá teszi a vezetésfejlesztést is. A bizalomteli kommunikáció nemcsak
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a tantestület tagjai között, hanem az oktatásban érintett valamennyi szereplő
(diákok, szülők, fenntartó) irányában fontos. A támogató szülői háttér pozitív
hatása a tanulói eredményekre arra hívja fel a figyelmet, hogy az iskoláknak
érdemes kihasználniuk a családi támogatásból fakadó előnyt, nem csupán
a meglévő adottságokat figyelembe véve, hanem tudatosan is koncentrálva a
szülők bevonódását elősegítő lehetőségekre. A kedvezőtlenebb családi háttérrel rendelkező tanulók szüleivel való kommunikációt, kapcsolatfelvételt az
iskoláknak kiemelten fontosnak kellene tartaniuk, amelyekre esetenként új
szerű, innovatív megoldásokat is érdemes volna kikísérletezni.
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