
A szakképzõ iskolába járó diákok 
tanulási nehézségei 

E kutatás elsősorban annak feltárására irányult, milyen konkrét 
tanulási, magatartási, szocializációs és motivációs zavarokkal 

jellemezhetők azok a szakképző intézményekben tanuló 
9. évfolyamos diákok, akiknek gyenge vagy elégtelennek minősített 

a tanulmányi eredményük, s így a lemorzsolódás fenyegeti őket.

A z iskolai, tanulási kudarc relatív fogalom, a nemzetközi szakirodalomban e jelen-
ség többféle nézõpontot kifejezõ megnevezését találjuk. Egyes megnevezésekben
az iskolai követelményekhez mért normatív megközelítés érvényesül, másokban

a jelenség leíró megnevezésének szándéka tükrözõdik. A következõ kifejezések közül –
a tanuló képességei és iskolai teljesítménye közötti egyensúlyhiány, egyéni tanulási ne-
hézség, tantervi célokhoz mért tanulói teljesítmény, tanulási képtelenség, az alapoktatás-
ban való akadályozottság, alacsony teljesítés, alulteljesítés, iskolai lemorzsolódás – a ha-
zai problémaazonosításban eléggé elterjedtek a kudarcos iskolai pályafutás szinonimái.
Ahogyan az elnevezések, a szakirodalomban felsorolt okok és a pozitív beavatkozások is
többféle irányzat létét jelzik. (Például a genetikai mozgalom, a pszicho-affektív moz-
galom, a kulturális hátrányokat ellensúlyozó kompenzáló oktatás, a szociológiai nézõ-
pontú elméletek, a tanuláshoz való viszony értelmezése, az interakcionista mozgalmak,
az értékelés terápikus módszereire építõ eljárások, a legkedvezõbb tanulási feltételek biz-
tosítását célzó irányzat stb.) (1)

A jelenség statisztikai háttere

Beiskolázás, továbbtanulási arányok
A szakiskolai beiskolázási adatok (megye/településnagyság) szerint ez a képzési prog-

ram (iskolatípus) nagyobb arányban képez kisebb településekrõl érkezõ tanulókat. (1. áb-
ra) Egyéb tényezõk mellett ebben valószínûleg fontos szerepet játszik a kistelepülések
iskoláinak az átlagnál mérsékeltebb eredményessége is.  A községi általános iskolák a ha-
zai és a nemzetközi kulturáliskompetencia-mérésekben az 1990-es évek óta alacsony tel-
jesítményt nyújtanak, legalábbis az urbanizáltabb települések iskolásaihoz képest (lásd
késõbb a Monitor és a PISA 2000 adatait). 

Az 1. táblázat szerint az egyes városokban egyrészt igen eltérõ a gimnazisták, szakkö-
zépiskolások és szakiskolások aránya, másrészt egy-egy várost tekintve jelentõs a közép-
iskolások között a nagyrészt problematikusnak tekinthetõ szakiskolások aránya. A szak-
középiskolával együtt a szakképzési pályafutást valószínûsítõ beiskolázás – Pécs kivéte-
lével – minden nagyvárosban meghaladja a gimnáziumit.  

A szakiskolai férõhelyek nem telítettek, feltehetõen azért is, mert nagyobb a szülõi és
tanulói kereslet az érettségit adó iskolatípus iránt. Mutatkoznak jellemzõ eltérések me-
gyénként és településtípusonként a szakmaterületek kiválasztásában is. (2. és 3. ábra)
Külön elemzést igényelne annak megállapítása, hogy a különbségekhez vezetõ döntése-
ket a helyi munkalehetõségek figyelembevételén alapuló racionalitás, vagy a megszoká-
sok, lokális vagy szociális tradíciók határozzák-e meg inkább. 
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1. ábra. Szakiskolai beiskolázás a település nagysága szerint –  megyei bontásban. (Az 1–5. ábrák és az 
1. táblázat adatai Környei László számításai, 2003)

1. táblázat. A felvett tanulók százalékos megoszlása képzéstípus szerint a nagyvárosokban

Város Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola

Zalaegerszeg 30,10% 43,95% 25,95%
Veszprém 40,98% 42,27% 16,74%
Tatabánya 26,42% 36,27% 37,31%
Szombathely 26,55% 47,00% 26,45%
Szolnok 28,75% 41,45% 29,80%
Szekszárd 18,03% 38,89% 43,08%
Székesfehérvár 25,59% 44,80% 29,61%
Szeged 34,46% 44,77% 20,78%
Sopron 32,19% 44,74% 23,07%
Salgótarján 28,62% 47,85% 23,53%
Pécs 52,61% 28,83% 18,56%
Nyíregyháza 34,54% 39,69% 25,77%
Nagykanizsa 26,24% 52,77% 20,99%
Miskolc 30,46% 50,21% 19,33%
Kecskemét 35,12% 42,59% 22,30%
Kaposvár 30,29% 43,80% 25,91%
Hódmezõvásárhely 24,05% 50,33% 25,62%
Gyõr 32,14% 40,65% 27,21%
Eger 34,72% 44,06% 21,21%
Dunaújváros 16,92% 49,23% 33,85%
Debrecen 35,54% 38,53% 25,94%
Békéscsaba 24,12% 52,71% 23,17%

A szakiskolai tanulónépesség jellemzõ problémáiról szólnak a következõkben az
egyes adatsorokat, összefüggéseket az iskola nézõpontjából (is) megvilágító, esetenként
értelmezõ interjúrészletek. (2)

„Az új képzési struktúra szerint a szakképzõ évfolyamok csak a befejezett 10. évfolyam után követ-
keznek. Kérdéses, hogy az egyes szakiskolába kerülõ tanulók érdeklõdési, pályaválasztási irányultsá-
ga megegyezik-e az adott területen található szakiskola képzési kínálatával. A tanári, illetve tanulói in-
terjúk szerint az esetek egy részében a kereslet és a kínálat nem találkozik. A fodrász nem érettségihez
kötött szakma. De mivel rendkívül népszerû, elvileg oda jönnek a jobban tanuló gyerekek, bár az utób-
bi idõben ez is változik már. Hozzánk a város és a környék gyengébb diákjai jönnek. Most ugyan el-
indítottuk a menedzser-asszisztens képzést, ami nagyon jól hangzik, zene a szülõk fülének, és nyelv-
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vizsgát is ad, és talán ez egy kicsit vonzóbbá teszi az iskolát (noha gyakorlatilag nyelvvizsgával ren-
delkezõ irodai alkalmazott képzésérõl van szó), talán jobb képességû gyerekek is megjelennek.” (Len-
ti, tanár) 

„Aztán baj van a szakmák presztízsével is. Egyre kevesebb az asztalos, a varrónõ, kõmûves meg
nem akar lenni senki. Nem értem, hogy miért, mikor minden álláskeresõ újság tele van hirdetésekkel
kõmûveseknek, jó keresettel, akkor miért akarja a szülõ, hogy a gyerekébõl csak azért is vendéglátós
legyen. Vasmunkás, lakatos, ilyesmi már szóba sem kerül. Lassan Szarvason már nem lesz, aki egy zá-
rat kinyisson. Olyan helyekre várunk hiába gyerekeket, ahol számítógéppel vezérelt forgácsoló gépek-
kel kellene dolgozni. De hiába hirdetjük meg ezeket a szakmákat, nincs jelentkezõ, mindenki vendég-
látós akar lenni.” (Szarvas, tanár)

Az egyes régiókban nem azonos nagyságrendû a falusi szociokulturális és iskolai kör-
nyezetbõl a szakiskolába érkezõ és ott tanuló gyerekek aránya. Feltehetõen a falusi körze-
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2. ábra. Szakterületenkénti megoszlás megyénként

3. ábra. Szakterületenkénti megoszlás településtípusonként



tekben, például Dél-Dunántúlon, Jász-Nagykun-Szolnok megyében több cigány tanulónak
lényegében ez az esélye a tankötelezettségen belül a középiskolai továbbhaladásra. 

Az évismétlés jelensége

A 9. évfolyam problematikus szerepét támasztja alá a 4. ábra, mely szerint a kilencve-
nes évek közepétõl folyamatosan emelkedik az évismétlõk aránya. Ez az arány 8 év alatt
több, mint a duplájára nõtt. A kilencvenes évek végén a Nemzeti Szakképzési Intézet
gyûjtött adatokat a félévi elégtelen érdemjegyek arányáról, amelyek már a tényleges év-
ismétléshez képest sokkolóan jelezték az elégtelenül megfeleltek több, mint 40 százalé-
kos tanulói arányát. Feltevésünk, hogy a félévi elégtelen osztályzat egyfajta sajátos isko-
lai eszköz a tanulók, valamint a szülõk „figyelmeztetésére”, a tanulási motivációra, vala-
mint a lemorzsolódás elkerülésére. Az évismétlésre utaltak aránya azt mutatja, hogy az
iskolaköteles koron belül ezzel az eszközzel a korábbiaknál több iskola él, és több tanu-
ló esetében is alkalmazza. A további évfolyamokban az évek múlásával nem nõtt jelen-
tõsen az évismétlõk aránya. A trend arra enged következtetni, hogy több tényezõ együt-
tes hatása érvényesül abban, ha egy kilencedikes diák évismétlésre kényszerül. Az okok
között feltehetõen szerepet játszanak strukturális, szociális, szociokulturális, szocializá-
ciós és iskolán belüli tényezõk. Az iskolák – mint ahogy azt több tanári megnyilvánulás
is jelzi – többféle módon igyekeznek ellensúlyozni a fenti hátrányokat.

4. ábra. Évismétlõk aránya a 9–14. évfolyamokon a szakiskolákban

*

„Nappalin 839 tanulónk van. Közülük sok a nehezen nevelhetõ, a nehezen kezelhetõ gyerek, õk a
rendszerváltozás vesztesei, sokan egy leszakadó rétegbõl kerülnek ki. Bár ez nem mindig az anyagi-
akra értendõ, hanem inkább a morális javakra. Gyakorlatilag már az õ szüleiket sem nevelte igazán
senki, ezért van itt nekünk olyan nagy szerepünk. Érteni, elfogadni, szeretni ezeket a gyerekeket. Sok-
kal több türelemre, figyelemre, segítségre van szükségük, éveken át, persze hálásak is a törõdésért.”
(Lenti, tanár)

„Mi a diákjainknak igyekszünk pótolni, amit lehet. Visszük õket színházba. Láthatja, hogy Pesten
a fiúk meg a lányok kézen fogva jönnek az elõadásra, és akkor eszmél rá a diákunk, hogy van ilyen is,
nem  csak a kötelezõ, csoportos színházlátogatás. Megesik, hogy valaki 17 éves korában megy elõször
kirándulni. Nyelvszakos tanárok mondják, hogy bizony sokszor okoz problémát a gyerekek világának
szûkössége. Van olyan diák, akirõl kiderült, hogy nem ült még vonaton.” (Kazincbarcika, tanár)
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„Volt egy olyan pletyka, hogy az Ózdon épülõ tehetséggondozó roma kollégium diákjai hozzánk
fognak kerülni. Így hát esik majd a színvonal. Állítólag voltak szülõk, akik emiatt nem hozták hozzánk
a gyerekeiket. Tény, hogy abból az általános iskolából, ahol a cigány tanulók aránya nyolcvan-kilenc-
ven százalék körül van, a diákjaink szerint menekülnek a gyerekek. Hogy ott nem tudnak tanulni. Az
elõítéletek ellen nem tud tenni az ember semmit. Pedig azok a cigány gyerekek, akik eljönnek otthon-
ról, vállalják a kollégiumot, tehetségesek, megérdemelnek minden segítséget.” (Kazincbarcika, tanár)

„Iskolai szinten tízegynéhány százaléknál nem több a cigány tanulóink száma. Bár nem tartjuk nyil-
ván, rejtett statisztikánk sincs errõl. Nincs velük problémánk. Akik a szakközépiskolába bekerültek,
végigjárták a négy évet, tisztességesen leérettségiztek, megszerezték a végzettséget, megbecsült dol-
gozói valamelyik egészségügyi intézménynek. A gimnáziumban ugyanez a helyzet. Noha viszonylag
nagy a lemorzsolódás. A bukási arány. Öt-hat év, és nagyobb létszámban jönnek. Két kollégámmal
részt vettünk már egy hatvan órás továbbképzésen, hogy valami kis ízelítõt azért kapjunk, hogyan és
mint kellene ezekkel a gyerekekkel sikeresen dolgozni.” (Kazincbarcika, tanár)

„Nekünk, tanároknak az a fontos, hogy a gyerekek és a szülõk kedveljék az iskolánkat. Teljesüljenek
az elvárásaik. Azt kapják, amit ígértünk. Ha probléma van, sose a gyerekekben keresem elõször a hibát.
Ez a szemlélet nem általános a pedagógus társadalomban. Nálunk sem. Kollégáim az elõzõ évtizedek-
ben hozzászoktak, hogy jó gyerekek járnak hozzánk. Csak hát idõközben megváltozott a világ. Olyan
gyerekek jönnek, akik itt fedezik föl, hogy könyv is van, és lehet olvasni, meg kell is olvasni. Minden
nap, minden óra sikeréért meg kell vívni a gyerekekkel, meg kell nyerni õket.” (Kazincbarcika, tanár)

*
A tanulási nehézségek egy része az iskolarendszer sajátosságaiból ered, s az európai

iskolarendszerek egyik általános problémájaként is közismert. A szakiskolai tanulói ré-
teg potenciálisan a kisebb településekrõl kerül ki (6. táblázat), olyan szülõi környezetbõl,
amely egy viszonylag gyors szakmaszerzés révén korán munkavállalót (azaz pénzkere-
sõt) lát a gyermekben. Így feltehetõen – korábbi kutatásokból is ismert módon – már az
általános iskola felsõbb évfolyamain is csak ezt a további iskolázási lehetõséget tûzi ki
célul. A szociokulturális tényezõk a hazai képzésben az iskolai pályafutás esélyeit legin-
kább meghatározó összetevõk. Ezt támasztják alá az országos kompetenciamérés adatai
is (lásd egy késõbbi fejezetben). Az iskolában, a tanár, tanuló interakcióiban azonban a
leglátványosabb okként a tanulási motiváció jelenik meg. Ennek kezelése már helyen-
ként tényszerûen is megtalálható a pedagógiai programokban. Nehéz az évismétlés mö-
gött álló „okszövevényt” felfejteni, azonban az esetelemzések és más adatok szerint a je-
lenségben a következõ tényezõk játszanak közre:

– az iskolaváltás, amely sok esetben jelenthet a családtól való távollétet is; 
– a megszokott iskolai, szociális, társas közeg váltása, megváltozása, az esetenként ez-

zel együtt járó pszichés alkalmazkodási zavarok;
– a kollégiumi férõhely hiánya vagy a kollégiumi elhelyezés igénybe nem vétele révén

a napi ingázás rendkívül megterhelõ mivolta; 
– a tanulási motiváció hiánya, esetenként a szülõk körében is megfigyelhetõ érdek-

telenség;
– az általános iskolában felgyülemlett kudarcok, amelyek halmozott „teherként” je-

lentkez(het)nek a megnyújtott közismereti képzéssel;
– szakmatanulás késleltetéseként megélt „csalódás”;
– az esetenként nem ennek a tanulói rétegnek szóló tankönyvek, tanári módszerek;
– a szociokulturális hátrányokat nehezen vagy alig kompenzáló iskolai oktatás.
A 9. évfolyam további problémáját jelzi a jelentõsen emelkedõ trendet mutató iskolai

mulasztás, illetve az ebbõl eredõ „osztályozhatatlanság”.
Arról nincs adatunk, hogy milyen arányban vezethetõ vissza hosszas betegségre az is-

kolai mulasztás, de a tanulói interjúk alapján feltehetõ, hogy az esetek többségében ezek
„lógást”, iskolakerülést, az iskolai év befejezésére való motiválatlanságot jeleznek. Az
interjúalanyok õszintén elmondják, hogy a 9–10. évfolyamban csak azt várják, hogy a
betöltött 16. életév után elhagyhassák az iskolát, és szakmát tanuljanak vagy szakmata-
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nulás nélkül munkát vállaljanak. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a csak a nyolc elvég-
zett évfolyamhoz kötött szakmák igen szûk választási lehetõséget engednek. 

A tanári interjúk megemlítik a „bejárás” és a kollégiumi elhelyezés közti különbséget,
illetve ez utóbbi akadályait. A tanárok szerint ugyanis a kollégiumi elhelyezés általában
csökkentené a devianciákat és a hiányzást is.

„Lehetnének a diákjaink kollégisták, kaphatnának segítséget a tanulásban, de azt mondják a szülõk,
hogy magas a kollégiumi díj, és otthon egy tányér leves nekik is jut. Egy fél liter vízzel többet öntenek
a leveshez, és akkor nem kell fizetni. Még a kollégistákra is jellemzõ a spórolás. Az osztályomban ezen
a csonka héten, május elseje után, csütörtök-péntekre nem jött vissza a kollégisták nagy része. Holott
azzal engedtem el õket, hogy gyermekeim, tessék visszajönni, dolgoznunk kell. Hallgatott mindenki,
aztán mondták utána, tudták, hogy nem fognak visszajönni, mert sokba kerül a buszköltség, a vonat-
költség. Aztán a gyerekek egymást is tudják heccelni azzal, hogy nem jó a kollégiumban. A fegyelem,
a rendszeresség számukra esetleg nem elfogadható. És inkább bumlizik naponta, a buszon jól érzik ma-
gukat a barátokkal, haverokkal. A szülõ rosszul kalkulál, vagy hagyja magát becsapni. A kollégiumi díj
egy kétgyerekes családban négy-ötezer forint havonta. És ebben a teljes ellátás benne van. Ha diákbér-
lettel jár be a tanuló naponta, vásárol a büfében, mert hajnalban indul, és otthon nincs ideje reggelizni,
és akkor még az otthoni étkezések árát is hozzáadjuk, merem mondani, semmivel sem drágább a kollé-
gium, mint a bejárás. Csak egy összegben kell a díjat befizetni, ami bizonyos családokban lehet, hogy
probléma. Másrészt itt négytõl hétig szilencium van, a fenekén kell ülni, nem lehet csavarogni, négy
után már csak tanári kísérettel vagy szervezett program keretében mehet ki a városba. Tehát nincsen ten-
gés-lengés. Ez nem minden gyereknek vonzó, ez biztos. A szülõknek inkább tetszene, csak õk meg
hagyják magukat megzsarolni. Meg hát egy kamaszt nem nagyon lehet már kényszeríteni. 

És persze hátrány az is, hogy a miénk csak lánykollégium. Ha koedukált lenne, érdekesebb lenne.
A szülõ nem vállalja a konfliktust a gyerekével. Sem a kollégiumért, sem a tanulásért nem vállal fel
semmi konfliktust. Nem akarok a régi, szép idõkkel jönni, amikor félévente kétszer mentem haza Deb-
recenbõl, a középiskolából. Most egy hétig sem bírják ki. Ha a tanuló mindennap haza akar menni, el
is éri. Pedig az utazás rengeteg idõt elvesz tõle. Ózdról mennyi bejárónk van. Mindegyiknek kollégis-
tának kellene lenni. És alig van ózdi kollégista. Pedig a kollégium tanulmányi statisztikája jobb, mint
az iskoláé. Másféle elõnyökrõl nem is beszélve.” (Kazincbarcika, tanár)

A szakiskolások munkaterhei

Az interjúk alapján megállapítható, hogy a szakiskolai tanulók körében a napi rendsze-
res tanulás csak elvétve fordul elõ, a heti két-, háromórai tanulás a jellemzõ, amely több-
nyire az írásbeli házi feladatok elkészítésére korlátozódik. Ezt támasztják alá a tanulói
terhelés adatai is, amelyek éppen a szakiskolások körében jelzik a legkisebb arányú mun-
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5. ábra. Mulasztás miatt nem osztályozott tanulók száma a 9–15. évfolyamokon a szakiskolákban



katerheket, ugyanakkor az iskola elérésére, azaz az utazásra fordított legnagyobb idõ-
arányt. (Tanulói munkaterhek vizsgálat, www.om.hu) Bár adatszerûen nem jelenik meg
az említett vizsgálatban, meg kell említenünk az érintett tanulónépesség otthoni munká-
ját is, ahogy jelzi egy tanári interjú: 

„Sok gyerek be van fogva az otthoni állattenyésztésbe, a mezõgazdaságba. Vidékrõl járnak be bu-
szokkal, ez illúzió, hogy a mi gyerekünk hazamegy, és leül az Internet mellé, a mi gyerekünk kimegy
az iskolából, és várja a buszt, és utána örül, ha valamikor hazaér, este ötkor, eszik, majd utána jó, ha a
szülei nem zavarják ki dolgozni.” (Szarvas, tanár)

A következõkben a szakiskolás tanulók munkaterheinek vizsgálatából vonunk le kö-
vetkeztetéseket, mindenekelõtt a szakiskolába járó tanulók adatait összehasonlítva a gim-
náziumba és a szakközépiskolába járó társaikéval. (6–11. ábra)

6. ábra. Heti átlagos kötött idõ (óra)

7. ábra. A tanulók megoszlása a heti kötött idõ szerint (%)
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8. ábra. Szülõi vélemény alapján a túlterhelt gyermekek aránya (%)

9. ábra. A tanulók megoszlása különóráik száma szerint (%)

Mint ahogy az eddigi adatokból várható, a szakiskolás diákok töltik a legtöbb idõt az
iskola elérését és a hazajutást lehetõvé tevõ utazással. Ugyanõk fordítják a legkevesebb
idõt a hétköznapi és a hétvégi tanulásra, miközben – a szakiskolai közismereti képzés
igényeinek megfelelõen – a tanórai terhelésük alig tér el a gimnazista és szakközépisko-
lás társaikétól. (6. ábra) A rendszeres délutáni elfoglaltságaik is mérsékeltebb arányúak.
Ugyanakkor további idõmérleg-vizsgálatot igényel, miért tartozik viszonylag sok tanuló
a heti kötött idõ szerint erõsen „foglalkoztatottak” közé. (7.  ábra.) 

A szakiskolába járó diákok szülei még az alsó tagozat 4. évfolyamára járó gyermekek
szüleinél is kevésbé találják megterhelõnek az iskolát, jóllehet a szakiskolába járó diákok
tanulmányi eredményeinek fényében maguk a követelmények akár megterhelõnek is tûn-
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hetnének a szülõk számára. Feltehetõen a tanulmányi eredményeket, az évismétlések ma-
gas számát nem az iskolai követelményekre, hanem gyermekeik iskolai pályafutásának
problémáira vezetik vissza. 

Értelemszerûen következik az eddigiekbõl a 9. ábra nyomán leszûrhetõ helyzetkép: a
gimnazistákhoz képest a szakiskolások fele arányban járnak különórára. E jelenségnek
egyrészt az lehet az oka, hogy a szülõk fizetõképessége nem is tenné ezt lehetõvé, más-
részt elképzelhetõ, hogy a szakiskolásoknak szóló iskolán (tanórán) kívüli képzési kíná-
lat is visszafogottabb. A 9. ábra szerint tehát a szakiskolások 66 százaléka nem jár kü-
lönórára, szemben a gimnazisták 23 százalékával. Eszerint az iskolai képzés kínálatát
sem a szülõk, sem a diákok nem akarják meghaladni különórák igénybevételével, miköz-
ben a tanári interjúk szerint a tanórák hatékonysága nem túl nagy. 

10. ábra. Az árnyék-oktatási rendszerbe járók aránya (%)

11. ábra. Külön nyelvórára járók aránya (%)
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Megjegyezzük, amúgy üdvözlendõ lenne, ha a különórák alacsony igénye számítana
elvárhatónak, hiszen a közoktatás hatékonyságát nem a különóráknak, illetve összegzõ-
en az árnyék oktatásnak kellene növelnie. A 10. ábra igen pregnánsan mutatja, hogy a
szakiskolás tanulók sem a versenyképességet növelõ árnyék-oktatási rendszerbõl nem ré-
szesülnek, illetve csak 8 százalékuk veszi azt igénybe, sem a korrepetatív jellegû képzés
támogatásából nem veszik ki részüket. Ez a tény egyrészt fakadhat az ilyen irányú kíná-
lat hiányából, másrészt a kereslet visszafogottságából. 

Megjegyzendõ azonban, hogy az iskola eleve úgy kezeli a szakiskolások többségét,
mint akiknek alapképességeit, kulturális kompetenciáit felzárkóztató, korrepetáló jellegû
foglalkozásokon kellene pótolni, illetve növelni. Egyfajta „lemondási övezet”-nek tûnik
ezen adatok fényében a szakiskola, ahol a képzésbe jóval kevesebbet invesztálnak mind
a szülõk, mind a diákok maguk. 

Az iskolán kívüli külön nyelvórák (11. ábra) különösen érkény mutatói az iskolai kép-
zés kiegészítésének, a versenyképes tudás növelésének, a szülõi képzési és ráfordítási
„stratégiáknak”. Ebben a formában a szakiskolásoknak csak 3 százaléka vesz részt, míg
a gimnazisták között ennek tízszerese. E tekintetben mutatkozik jelentõs különbség a
gimnazisták, a szakközépiskolások és a szakiskolások között. 

Összegezve az idõmérleg-adatokat a szakiskolás tanulói népességre a következõ álta-
lános megállapításokat tehetjük.

– A heti átlagos 30,6 órányi iskolai tanórai elfoglaltság átlagos heti 5,8 órányi utazás-
sal jár együtt.

– Az iskolai tanórák hatékonyságát viszonylag alacsony arányú hétköznapi és hétvégi
tanulásra fordított idõ egészíti ki.

– A szülõk 90 százaléka nem találja megterhelõnek a szakiskolai képzést.
– A szakiskolások az érettségit adó iskolába járó társaikhoz képest jóval alacsonyabb

arányban járnak különórára, így is minden harmadik diák részt vesz valamilyen ez irá-
nyú foglalkozáson. Csak az iskolai tanulási követelményekbõl, ráfordításokból, igények-
bõl részesül a szakiskolások 66 százaléka.

– Iskolán kívüli tanulással 8 százalékuk növeli versenyképességét, minden 10. diák
vesz részt korrepetatív jellegû, felzárkóztató foglalkozáson, miközben az ide járó tanu-
lókról alkotott általános pedagógiai vélemény a szinte minden képességre kiterjedõ fel-
zárkóztatás szükségessége. 

– A prioritásnak számító idegennyelv-tudást 3 százalékuk növeli külön nyelvórán,
szemben a gimnazisták 38 és a szakközépiskolások 15 százalékával. Megjegyezzük, e
két tanulói csoportnak kötelezõ az idegen nyelvi érettségi vizsga, tehát az iskolai képzés-
ben is magasabb óraszámban tanulják.

A fenti adatokból potenciálisan egy alacsony képzési terhelés és a korosztály tanulási
elfoglaltságaihoz képest nagyarányú leszakadás a jellemzõ.

A tanulási nehézségek jellemzõi

E fejezetben az intézményi kérdõívekre adott válaszok alapján értelmezzük a „tanulá-
si nehézség, tanulás-magatartási zavar” összetett, soktényezõs jelenségeit.  Ez a megkö-
zelítés tehát lényegében a tanárok attribúciós mechanizmusait elemzi, azt, hogyan látják
a tanárok e jelenségegyüttest, milyen okokat tulajdonítanak kialakulásának és fennmara-
dásának. Feltevésünk, hogy a tanulási zavar makacsul újratermelõdik az iskolai intéz-
ményben. Ezáltal a vizsgálatunkban kitüntetett iskolafok idõszakát, a 9. osztályt – lévén
az iskolaváltás idõszaka – az iskola a kitûzött tanítási-nevelési céljaik elérését akadályo-
zó, az intézmény-tanár-diák-szülõ kapcsolatrendszert halmozottan gátló tényezõként, a
tanulói viselkedés egészében megnyilvánuló adaptációs nehézségként (3) éli meg. Az in-
tézményi, tanári vélekedéseket és gyakorlatot egyszerre hatja át egyfelõl a tanulási-ma-
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gatartási zavarral jellemezhetõ tanulók iránti empátia, az adott középiskola értékrendjét,
tanulási-teljesítménybeli követelményeinek elfogadását is célzó terápiás beavatkozás
szándéka, másfelõl a jelenség eltávolításának, máshová (a korábbi iskolafokra, a szülõi
házra, a társadalom szociális, gazdasági problémáira) utalásának magatartása. 

Az iskolai siker és az alkalmazkodóképesség szoros kapcsolatban van egymással. Ez a
szakirodalomban bõséggel feltárt tény nemcsak a tanulókra, hanem az iskolákra is igaz. A
nagyszámú tanulási és motivációs zavarral jellemzett diákot oktató iskola kimondva-ki-
mondatlanul abban a helyzetben van, hogy követelményeiben, eljárásaiban vagy szaksze-
rûen alkalmazkodik a megváltozott tanulói népességhez, a maga problémakezelésében si-
keres lesz, vagy önmaga sikertelenségében frusztrálódva ez utóbbit adja tovább tanítvá-
nyai éppen legproblematikusabb rétegének. Ez a belsõ konfliktus- vagy döntési helyzet is
indokolja, hogy a problémakörhöz elõször az intézményi, tanári vélemények felõl közelít-
sünk. Megjegyezzük, hogy a tanulói teljesítmények feltárása több ízben megtörtént, leg-
látványosabban a Monitor-vizsgálatok ezirányú eredményei mutatják a probléma kiterjedt
mivoltát. A képhez hozzátartozik, hogy a
szakképzõ intézmények tanulóinak kulturális
kompetenciabeli hiányai és motivációs, adap-
tációs problémái nem új keletûek. Azaz leg-
alább 20–25 éve fokozatosan, lényegében ke-
zeletlenül halmozódó vagy igen kevéssé ha-
tékonyan kezelt problémákról van szó, ami-
kor tanulási-magatartási zavarról szólunk.
Míg iskolai problémaként nagyfokú hallgatás
övezte e jelenségegyüttest, társadalmi problé-
maként más szinten, az alacsony képzettségû
munkaerõt foglalkoztató nagyipar problémá-
jaként jelentkezett. A helyzet azonban ma ra-
dikálisan más. Az iskolának meg kell tartania
növendékét, a munkaerõpiacon nincs esélye,
bármely szakma (meg)tanulásához szinte
ugyanazokra a képességekre van szüksége,
amelyek hiányát az iskola maga is érzi. A
probléma tehát ma az iskolán kívül sem „ol-
dódna meg”, legfeljebb allokációs jelenség-
ként máshova tevõdne át.  

A tanulási nehézségekkel küzdõ diákok
aránya a megkérdezett iskolákban jelentõsnek
mondható (2. táblázat), így nemcsak az iskolavezetésnek, hanem minden egyes szaktanár-
nak lehet tapasztalata e jelenségegyüttesrõl. A jelentõs arány már nemcsak a tanulási nehéz-
ségekkel több szinten és szinte minden szereplõt (iskolát, tanárt, diákot, szülõt) érintõen
mélyen konfliktusos „együttélésre” késztet, hanem ezek összetevõinek mélyebb feltárására,
majd hatékony kezelésére alkalmas eljárások kimunkálásához is javaslatokat adhat. 

2.  táblázat. A tanulási nehézségekkel jellemezhetõ tanulók aránya a válaszoló iskolákban (n = 19)

Több, mint 50% 40–50% 20–30% 10% alatt

21% (4 iskola) 26% (5 iskola) 53% (10 iskola) – (0 iskola)

Ezt a feltevést a kérdõívekre adott válaszok igazolják, ugyanis azok legtöbbjébõl arra
következtethetünk, hogy a tanárok valóban reflektálnak e jelenségekre, s a szokásos hiá-
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Az iskolai siker és az alkalmaz-
kodóképesség szoros kapcso-
latban van egymással. Ez a

szakirodalomban bőséggel fel-
tárt tény nemcsak a tanulókra,
hanem az iskolákra is igaz. A

nagyszámú tanulási és motivá-
ciós zavarral jellemzett diákot
oktató iskola kimondva-kimon-
datlanul abban a helyzetben

van, hogy követelményeiben, el-
járásaiban vagy szakszerűen al-
kalmazkodik a megváltozott ta-

nulói népességhez, a maga
problémakezelésében sikeres

lesz, vagy önmaga sikertelensé-
gében frusztrálódva ez utóbbit
adja tovább tanítványai éppen
legproblematikusabb rétegének. 



nyok felsorolásán vagy az elõzõ iskolafok „hatékonyságának” kárhoztatásán túl ezek is-
kolai-pedagógiai eszközökkel történõ kezelésére is törekednek. A terápiás szándékú be-
avatkozások ugyanakkor kevéssé szisztematikusak, az alkalmazhatónál kevesebb didak-
tikai és értékelésbeli konkrét eljárást tartalmaznak. Az iskola szakmai bizonytalanságát
fokozza a problémakör pszichikai-mentális beágyazottsága, ezzel összefüggésben az itt
alkalmazandó sajátos pszichológiai szakértelem megnevezett hiánya. 

A helyzetképhez tartozik annak feltárása, hogy a tanulási kudarc fókuszálható-e egy-
egy tantárgyi területre, vagy a tanuló iskolai tevékenységének, iskolai létének egészében
tetten érhetõ jelenség. 

3. táblázat. Az iskolai követelményekhez képesti elmaradás tantárgyi sorrendje

1. Magyar nyelv, Matematika
2. Idegen nyelv, Fizika
3. Magyar irodalom
4. Kémia
5. Történelem
6. Biológia
7. Földrajz
8. Informatika
9. Testnevelés

A táblázatból látható, hogy a helyi követelményekhez képesti elmaradás, tanulási ku-
darc a 9. osztályban oktatott tantárgyak majd mindegyikében tapasztalható, ahogyan azt
az említések gyakorisága és a tantárgyakhoz rendelt nehézségi mutató összesítése alap-
ján felállított sorrend mutatja. 

A szöveges válaszok ugyanakkor elsõsorban az elsõ három helyen említett tantárgyra
– magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, fizika –, illetve a tantárgyi szintnél sokkal
általánosabb tanulási képességek, illetve a kulturális eszköztudás hiányaira utalnak. A
táblázatból több következtetés kiolvasható. Feltevésünk lehet, hogy a problematikusnak
talált, azaz a tanulók jelentõs része számára tanulási nehézséget, teljesítménybeli ered-
ménytelenséget jelentõ tantárgyak helyi követelményei esetleg nem relevánsak, tanítási
szintjük, közvetített tartalmaik és a tanulók elõzetes tudása és felkészültsége közötti tá-
volság is jelentõsnek mondható. Másrészt arra is következtethetünk, hogy ezen tárgyak
mozgósítják, igénylik és veszik igénybe egyúttal a leglátványosabban azokat az általános
mentális képességeket, amelyeket összegzõen tanulási képességeknek, alapvetõ kultu-
rális eszköztudásnak nevezhetünk. Különösen így van ez a szövegértésre, a szóbeli és
írásbeli kifejezõképességre, a nyelvi normák és az önálló gondolkodás alkalmazására
egyaránt épülõ anyanyelv, valamint a logikus gondolkodás, a problémamegoldás, az
alapvetõ számolási mûveletek megbízható alkalmazására épülõ matematika esetében. 

Egy válaszoló megjegyezte, hogy a magyar nyelv, a matematika, az idegen nyelv, a fi-
zika tantárgyakban azonos mértékû elmaradás tapasztalható, egyúttal ezen tárgyakban a
legnehezebb a hátrányokat leküzdeni. Érdekes és valószínûleg külön vizsgálódást érde-
melne a testnevelésre vonatkozó kitétel, miszerint e diákok nem ismerik a játékokat, va-
lamint „az együttjátszás örömének a hiánya, a passzivitás sok tanulónál mutatkozik.”

A középfokú szakképzõ iskolába kerüléskor a tanulási nehézségekkel küzdõ 9. osztá-
lyos diákok jellemzésében elkülöníthetjük:

– az általános képességbeli hiányokat, ezeken belül a kulturális technikák, a tanulás-
hoz szükséges alapismeretek területeit, valamint a tanulási képesség hiányait;

– a magatartásbeli zavarokat, az iskolában elvárt szinthez képesti szocializációs prob-
lémákat;

– a tanulási-önképzési, az iskolai lét elfogadását akadályozó motiváció elégtelenségét,
ezzel összefüggésben az „életperspektíva” (jövõkép) tapasztalható bizonytalanságát. 
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Képességbeli hiányok, a tanuláshoz szükséges alapismeretek hiányosságai

A funkcionális analfabetizmus jelenségei minden iskolában az elsõ helyre kerültek, az-
az a hiányos olvasási (betûismeret hiánya is) és szövegértési képesség még a szakmai tár-
gyak  elsajátítását is akadályozó tényezõnek minõsül. (Többen megjegyezték, hogy az ol-
vasási, szövegértési gondok a jó képességû tanulóknál is jelentkeznek.) A szövegértési
zavarok említésének gyakoriságát követi a gyenge helyesírás és íráskészség, valamint  a
számolási készség, általában a matematikai alapok hiányának megjelölése. Matematiká-
ból feltûnõ az alapmûveletek elvégzésében tapasztalható bizonytalanság: „a sorrendet
nem ismerik, sokan nem tudnak értékeket megbecsülni, matematikai problémákat értel-
mezni, alapvetõ matematikai mûveleteket sem tudnak elvégezni, pl. csak számológéppel
tudnak dolgozni.” Az idegen nyelv elsajátításában jellemzõ úgymond „a nyelvérzék
csökkenõ szintje”, az írás, olvasás, nyelvtan elsajátításának problémája miatt növekszik
az idegen nyelv tanulása alól felmentést kérõk száma. (4)

Jellemzõ a hiányos, beszûkült szókincs, a gyenge szóbeli és írásbeli kifejezõképesség. E
hiányok akadályozzák a diákokat gondolataik kifejtésében, eredményeik ezért gyengébbek
feltételezett képességeiknél. Beszédkultúrájuk kialakulatlan, jellemzõek az artikulációs
problémák (5), írásbeli munkáikban rendkívül nagy a spontaneitás, ezek sokszor zavaros és
kusza gondolkodásmódot tükröznek. Általában kevéssé képesek az önálló gondolkodásra,
az önálló ismeretszerzésre. Ebben egyrészt oki tényezõ a hiányos alapmûveltség, a bizony-
talan alapismeretek, a feltételezhetõhöz képest fogyatékos háttértudás („Sokan egyetlen
könyvet sem olvastak életükben”). További gyakori észrevételek a tanulásban igen fontos
képességre utalnak: a diákok többségére nem jellemzõ gondolkodási mód és eljárás a lé-
nyeglátás, a lényegkiemelés. Jellemzõ és meghatározónak tûnik magának a tanulási mód-
szerek, a különbözõ tanulási technikák alkalmazásának hiánya. „Nem megfelelõ a tanulási
módszerük, úgymond nincs gyakorlatuk a tanulásban.” Ez, különösen a növekvõ középis-
kolai követelmények mellett, valószínûsíti a kezdeti tanulási kudarcot.

Tantárgyanként eltérõek ugyan a tanulási nehézségek, de valamennyi esetben sok is-
meretanyagot kell úgynevezett felzárkóztatással pótolnia a középiskolának. Ennek aka-
dálya viszont az általában gyengének ítélt felfogóképesség, a logikai összefüggések
megértésében való járatlanság, a szétszórt, rövid ideig tartó figyelem, általában a figye-
lemzavar jelenségei.

Magatartási zavarok, a szocializációs folyamat zavarai

Az említett kulturális eszköztudás hiányával és a tanulásban való akadályozottsággal
együtt rendre megnevezett jelenség az összegzõen magatartási zavarnak nevezett tünet-
együttes. Jellemzõek tehát az alapvetõ viselkedési-magatartási zavarok, a beszûkült
érdeklõdési kör, az alacsony igényszint, a tanárokkal és a társakkal való együttmûködés
zavaraiban is megjelenõ kommunikációs problémák. Ez az összetett jelenségegyüttes kü-
lönösen az új iskolai környezetbe való beilleszkedési nehézségekben tapasztalható.

Tanulási célok, motiváció, életperspektíva

A bizonytalan pályaválasztás az iskolák több, mint felében jellemzõ tényezõ, azaz „sem
a szülõ, sem a gyerek nem tudja, milyen szakmát szeretne tanulni. Nem azért jönnek az
iskolába, hogy ott tanuljanak, csak a szülõk nem tudnak mit kezdeni velük, és még tankö-
telesek”. Jellemzõ az iskolában magasra értékelt szorgalom hiánya, a tárgyak iránti érdek-
telenség, a jobb eredmények elérése iránti alacsony szintû késztetés, ennek jeleként „az
akaraterõ, a kitartás hiánya.” A tanulás, a tudás megszerzése iránti elkötelezettség hiányát
jelzi a tanulás iskolai megítélése (például az osztályzatok) iránti érdektelenség. 

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
 2

00
4/

5

15

Bánkuti Zsuzsa – Horváth Zsuzsa – Lukács Judit: A szakképzõ iskolába járó diákok tanulási nehézségei



Az okok között két nagyobb tényezõegyüttest jelöltek meg az iskolák: egyrészt töb-
ben említették a tanulók családi hátterének jellemzõit: „az idõben nem alakították ki az
igényt a szépre, jóra, tudásra, fegyelemre”, a diákok az iskola értékrendje szerint kul-
turálisan ingerszegény környezetbõl érkeznek, ebbõl az iskolában érzékelhetõ igényte-
lenség fakad,  a családi nevelés eredménytelenségét látja az iskola abban, hogy „a szü-
lõi házból nem kaptak a diákok az alapvetõ erkölcsi szabályokra való útmutatást”. Sok
tanuló családi háttere rendezetlen (csonka család, munkanélküliség, alkoholizmus). Er-
re való válaszként egyes iskolákban alkohol- és drogellenes felzárkóztató osztályokat
szerveznek. Másrészt figyelemre méltó tapasztalat, hogy a korábbi (általános iskolai)
tanulási kudarc a 9. osztályban még meghatározónak tûnik. („Nyolcadik osztályban so-
kan buktak félévkor.”) A megelõzõ iskolafokon átélt feltehetõ kudarcok (vagy ha nem
is látványos kudarc, csak egyszerûen monoton sikertelenség) után bizonyára nem lehet
jó hatással a tanulókra, ha azt érzik, hogy az új iskola (is) – úgymond – „szabadulni
akar tõlük”.

A tanulási nehézségek iskolai diagnosztizálása

Az iskola és a tantestület a tanulási-magatartási nehézségekkel mint diffúz, szerteága-
zó, az iskolai lét minden színterén tapasztalható jelenséggel találkozik. Az, hogy hogyan
gyõzõdik meg az iskola a tanulási nehézségekrõl mondottakról, a következõ jellemzõ
diagnosztizáló tevékenységekben foglalható össze. 

Az általános iskolai képzés minõségének egyenetlenségeit jelzi az a középiskolai ta-
pasztalat, hogy nagy eltérés van a különbözõ iskolákból érkezõ diákok tudásszintjében.
Errõl sok iskola már a felvételi beszélgetések során meggyõzõdik, egyben ezen alkal-
makkor megállapítja a fent felsorolt kommunikációs, önkifejezési zavarokat. Egy tárgy-
szerû helyzetkép kialakításának igénye készteti az iskolákat arra, hogy éljenek mind a
szaktanári, mind az osztályfõnöki felmérések eredményeinek értelmezésével. Jellemzõ
eljárás, hogy tantárgyanként ún. év eleji felmérõ dolgozatokat írnak a diákok. „Az olva-
sási, szövegértési zavar hamar jelentkezik, mivel minden magyar szakos kolléga ezzel
kezdi a tanévet. A matematika órákon elõször a négy alapmûveletbõl írnak dolgozatot,
így fény derül a számolási hiányosságokra.” „Munkaközösség-vezetõként évfolyamon-
ként azonos felmérõket iratunk, és ezeket értékelve tárjuk fel az egyes tanulók gondjait.”

Általában a legjellemzõbb kitüntetett alkalom a tanulási-magatartásbeli zavarok diag-
nosztizálására maga a tanóra, a tanulók szóbeli és írásbeli munkái, tanórai jelenléte.
„Minderrõl a tanórákon napról napra meggyõzõdhetünk, magának az ismeretátadásnak a
folyamatában.” A tanórai keretben említõdik még például a csoportos feladatok, szorgal-
mi feladatok elvégeztetése, a szövegértéssel kapcsolatos feladatok megoldása. 

Másrészt azonban a tanórán kívüli keretekben szervezett tevékenységek során szerzett
tanári tapasztalatok (rendezvényeken, kirándulásokon) is utalnak e kommunikációs és
magatartási zavarokra, az itt érzékelhetõek felderítésében az osztályfõnök vagy éppen az
ifjúságvédelmi felelõs kap jelentõs szerepet. Az osztályfõnöki tevékenység fontos része
a tanulók érdeklõdési körének feltárása, e célból esetenként nem a tananyaghoz kötõdõ
témákról fogalmazás vagy önéletrajz íratása, a csoportos beszélgetések, a különbözõ írá-
sos dokumentumok (például osztálytükör, törzslap) vezetése.  

Harmadik és nagy számban említett alkalom a kiscsoportos vagy egyéni beszélgetés és
a tanulók tanórai és tanórán kívüli megfigyelése. Családlátogatásra a bejáró tanulók nagy
aránya miatt kevéssé kerül sor, a szülõkkel való célirányos beszélgetés, a fogadóórákon
való konzultáció azonban jellemzõ. Mindössze egyszer említõdött azonban a kollégákkal
való beszélgetés, ebbõl arra következtethetünk, hogy a tanulási zavarként jellemzett ösz-
szetett jelenségegyüttes az iskolában közismert, de a kezelésében, terápiájában még nem
alakultak ki a tanári, tantestületi együttmûködés formái. 
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Jellemzõ iskolai tanulásszervezési terápia a felzárkóztató programok, csoportok szer-
vezése, a korrepetálásra kötelezés és az ott elért haladás felmérése. Ugyanakkor ezt né-
mi szkepszissel is kísérik a tanárok: „A tanórán kívüli felzárkóztató programokhoz,
korrepetálásokhoz a diákok általában csak a sikertelenség után kapcsolódnak, többnyire
szülõi vagy szaktanári ajánlás után, önként nem.”

A 9. évfolyamon tapasztalható változások

Arra a kérdésre, hogy a szakképzõ iskolába kerüléskor megállapítottakhoz képest törté-
nik-e pozitív változás a 9. osztályban, ha igen, miben, ha nem, miben és miért nem, a kö-
vetkezõ jellemzõ válaszok érkeztek. A kép változó: általában elmondható, hogy változás
akkor történik, ha a kollégák – az osztályfõnök és a szaktanárok egyaránt – ügyelnek a hát-
rányokkal küszködõkre, ha jellemzõ a diákok
folyamatos figyelemmel kísérése, és ha a ta-
nulót magát is meg lehet gyõzni arról, hogy
egyéni erõfeszítésével, többletmunkájával,
önkorrekcióval segíteni lehet a problémáin.
Többen említették a pozitív változáshoz való
hozzájárulásban az osztálytársak szerepét.

A pozitív változás esélyei
A változás idõbeli érzékelésében jellemzõ

felismerés, hogy a tanulási nehézségek és
magatartási zavarok csökkenése a 9. évfo-
lyam második felében vagy csak a 10. évfo-
lyamon tapasztalható inkább. Reményteli, de
nem általánosítható megállapítás, hogy a
szakiskolai tantervek lehetõséget adnak a
lassúbb ütemre, a kiscsoportos foglalkozá-
sokra, a felzárkóztatásra. A tanárok szem-
pontjából a pozitív változás egyik legjellem-
zõbb érzése, hogy csökken a tanítási órát za-
varó tényezõk aránya. De az elégtelen és
elégséges tanulmányi eredmény, valamint az
évismétlõk magas száma is azt bizonyítja,
hogy több tanuló esetében hosszabb idõt
vesz igénybe e felzárkóztatás. Ezzel együtt
érvényes az a felismerés, hogy már a 9. osz-
tály elsõ hónapjaiban pozitív változás figyel-
hetõ meg a viselkedésben és a tanulmányokban a következetes számonkérés-értékelés és
a kezdeti sikerélmények hatására. A felzárkóztatás, a szintre hozás hatására azonban
„megkezdõdhet egy újabb differenciálódás: a csoport 30–40 százalékát határozott fejlõ-
dés jellemzi, 50–60 százalékában nincs elmozdulás, 10 százalékuk pedig tartósan lemor-
zsolódóvá válik”.

Lényeges pedagógiai felismerés a megváltozott iskolai környezet hatásának tudatosí-
tása. Az általános iskolához képest ugyanis homogénebb tanulócsoportokba kerülve
olyan tanulók is a figyelem középpontjában találják magukat, akik korábban passzív
résztvevõi voltak a tanítás-tanulás folyamatának. Ebbõl az észrevételbõl arra következ-
tethetünk, hogy az általános iskola heterogénebb tanulócsoportjában a már akkor „gyen-
gének ítélt” tanulók a tanítás-nevelés peremére kerülve kevés figyelemben részesültek,
kialakult és mûködött az úgynevezett Pygmalion-effektus, az önmagát beteljesítõ jóslat,
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a megváltozott iskolai környezet
hatásának tudatosítása. Az álta-
lános iskolához képest ugyanis

homogénebb tanulócsoportokba
kerülve olyan tanulók is a figye-

lem középpontjában találják
magukat, akik korábban 

passzív résztvevői voltak a ta-
nítás-tanulás folyamatának. Eb-
ből az észrevételből arra követ-
keztethetünk, hogy az általános
iskola heterogénebb tanulócso-

portjában a már akkor „gyengé-
nek ítélt” tanulók a tanítás-

nevelés peremére kerülve kevés
figyelemben részesültek, kiala-

kult és működött az úgynevezett
Pygmalion-effektus, az önmagát
beteljesítő jóslat, s ennek jegyé-
ben egyre kevésbé részesültek e

tanulók az iskola fejlesztő 
hatásából. 



s ennek jegyében egyre kevésbé részesültek e tanulók az iskola fejlesztõ hatásából. Erre
utalnak a korábban hangsúlyosan említett, évek során felhalmozódott tanulási képesség-
beli és tudásbeli hiányosságaik. 

Az egyénre szabott pedagógiai munka fontosságát jelzi az a megállapítás, hogy „na-
gyon sok egyéni beszélgetéssel néhány tanulót rá lehet döbbenteni a céltalanság veszé-
lyeire”. Az egyéni felzárkóztatás mellett igen fontos tényezõ továbbá, ha az iskola meg
tudja ismertetni érintett diákjait a siker érzésével (például írásbeli munkájuk rendezet-
tebb, esztétikusabb lesz), egy-egy tanárral való közeli kontaktus kialakításának élményé-
vel, ha az alapfokú ismeretek pótlásának hatására 30–40 százalékuk megtanul tanulni. A
megtanító tanítás eredményeiben fontos szerep tulajdonítható a tanításban alkalmazott
szemléltetõeszközöknek.  

Vannak diákok, akiknél az új környezet, a tiszta lappal indulás hoz elõnyös változást. Ezt
valószínûsítõ tényezõ a személyes motiváció és az önbizalom növekedése: a nagy szorga-
lom, a kitartás, a „meg akarom mutatni” hozzáállás, a „meg tudom csinálni” szemlélet. Eb-
ben is szerepe lehet a tanórán kívüli alkalmaknak: a közös iskolai vagy évfolyamokra irá-
nyuló rendezvényeknek, az osztályszintû programok (közös klubdélután, kirándulás) szer-
vezésének. (E pozitív változások ugyanakkor a kezdetekben még nem számszerûsíthetõek.) 

Jelentõs hatással járulhatnak hozzá a kívánatos elmozduláshoz a külsõ elõadók is: az
ÁNTSZ, a Gyermekjóléti Szolgálat meghívottjai, az iskolaorvos, az iskolapszichológus
tevékenységének bevonása az iskolai, illetve az egyéni szintû problémák kezelésébe.

Megjegyezhetõ és egyben az iskola didaktikai eszköztárának korlátozottságát is jelzõ
tény, hogy a válaszolók nem térnek ki a tanításban alkalmazott fejlesztõ hatású eljárások-
ra, valamint a tanítás tartalmainak motiválóbbá tételére. 

A stagnálás jelenségei
Az iskolának tulajdonított pozitív változások mellett a tanári véleményekbõl markán-

san kirajzolható egy stagnáló helyzet képe. „Sajnos kevés a pozitív változás, mert a szak-
tanárok többsége nem veszi észre a késõbb érõ típusú gyereket.” Jellemzõ a problémák
észrevétlen felhalmozódásának, kumulálódásának ténye, ebben többen felelõsnek tartják
az iskolai képzés és számonkérés egyoldalúságát: például a szóbeli feleletek hiányát. „Az
órai munkában még a 8. osztályhoz képest is kevesebb az összefüggõ beszédre épülõ fe-
leletek száma, és így kevesebb lehetõség nyílik a tanuló gondolkodásmódjának megfi-
gyelésére és irányítására.” 

Jellemzõ szkeptikus vélemény az, hogy azért nem is várható változás, mert egyrészt
olyannyira hiányos a diákok által birtokolt ismeretanyag, másrészt zavart a szociális al-
kalmazkodóképesség. A diákokat hibáztató vélekedés eléggé elterjedt: „Nem tankönyv
vagy módszer probléma ez, hanem hogy nem képesek haladni.” 

A tanításban a tanárok egy része frusztrációként éli meg, hogy gyakran kell visszamen-
ni úgymond az alapokhoz, az általános iskolás anyaghoz, például az írás, az olvasás, a
számolás gyakorlásában. A tanárok a magas osztálylétszámot is a pozitív változást aka-
dályozó tényezõnek tartják: a 35–40 fõs csoportokban nehéz a felzárkóztatás. A tanulók
jelentõs hányadánál 5–6 tárgyból is regisztrálható az eredménytelenség (matematika, ma-
gyar, történelem, kémia, biológia stb.). A készségtárgyak jobb eredményûek. A tárgyalt
idõszakban még nehezen vagy nem javulnak az érintett  tanulók körében a negatív szo-
kások – a trágár beszéd, a dohányzás, a hiányzások magas száma, a lemorzsolódáshoz
vezetõ magatartás. Axiómaként többen is leszögezik: „A rossz tanulási szokásokat nem
lehet megváltoztatni.” Ehhez fûzõdõ megállapításunk lehet, hogy a tanári oktulajdonítást
jellemzi egyfajta determinisztikus hozzáállás, a fejleszthetõség reménye, ugyanakkor a
tanulók fejleszthetõségével szembeni szkeptikus vélekedés.  

Általánosnak mondható tapasztalat, hogy nemcsak az elégségesek száma nõ, hanem az
erre törekvõk aránya is, következésképpen a bukásoké is. Egyes tanulók belátják, hova
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vezet a tanulásról való „lemondás”, mások leszakadnak, s az eltérõ motivációjú tanuló-
csoportok közötti különbség egyre növekszik. „Akik a 9. osztály elsõ félévében nem ad-
ják fel, azok megmaradnak, s e tanulók teljesítik a közismereti tárgyak alapszintjét.” Rö-
vid idõ alatt kettéválik a tanulói népesség: egyesek perspektivikus célokkal bírnak, má-
sok továbbra is kallódnak, cél nélkül.

A szakképzés, e szakképzõ iskolatípus jellemzõ problémája az általános képzés és a
szakképzés viszonya. „Nagyon hiányzik a szakmai gyakorlat, mert az itt szerzett sikerek,
eredmények sokat segítettek a többi tantárgy tanulásában is.” „Nem dolgoznak, jóllehet
nem a közismereti tantárgyakért jönnek ebbe az iskolába.”

Nehezebb az elõrelépés a magatartási zavarokban, „jó megoldás lenne a tutor rendszer,
az egyéni foglalkozás támogatása, amelyben egy tanár foglalkozna 6–8 gyerek ügyes ba-
jos magánéleti problémáival”. A 10. osztályban már van pozitív változás, ugyanis csak
azok lesznek tizedikesek, akik nem morzsolódnak le, vagy nem utaltatnak évismétlésre. 

A következõ fejezetekben két, eltérõ nézõpontból értelmezzük a tárgyalt jelenség-
együttest. Elsõként azt vizsgáljuk, milyen tágabb és szûkebb társadalmi, családi szocio-
kulturális tényezõket lát, észlel az iskola, és ezeknek milyen súlyt, meghatározó szerepet
tulajdonít a jellemzett tanulási-magatartási zavarok kialakulásában, fennmaradásában.
Másrészt viszont abból a szempontból is elemezzük a jelenségegyüttes kialakulását és
tartóssá válását, hogy ebben milyen oki szerepe van magának az iskolának, pl. az alkal-
mazott vagy nem alkalmazott tanulásszervezési, követelményrendszerbeli, didaktikai el-
járásoknak vagy más, döntõ mértékben az iskola saját hatáskörébe tartozó tényezõknek. 

Az iskola képe a tanulási-magatartási zavarokkal jellemzett tanulóik szociokulturális 
hátterérõl 
Megkérdeztük, hogy melyek azok a családi háttérbõl, szociális helyzetbõl eredõ megha-

tározó tényezõk, amelyek hozzájárulnak az érintett tanulók tanulási nehézségeihez. Általános
érzület, hogy a család nem biztosít megfelelõ hátteret a tanuláshoz, az iskolában való, az is-
kola értékrendje számára elfogadható léthez. Szinte valamennyi tünetegyüttes elõfordul, aho-
gyan azt egy-egy intézmény felsorolta: „elvált, a társadalmi periférián élõ szülõk, rossz anya-
gi helyzet, nem törõdõ családi környezet, rosszul megválasztott baráti kör, befolyásolható-
ság.” „Az iskola tanulóinak családi jellemzõi: szociális problémák, a családi élet rendezet-
lensége, a szülõk közömbössége, a családi értékrend negatív irányú változása, a család ala-
csony mûveltségi foka, a tanulás, tudás leértékelõdése.”  Egy intézmény még azt is hozzátet-
te: a problémakör kezelésében a „legnagyobb változást az ideális család jelentené”. A nehéz-
ségekkel küzdõ iskolák általában kárhoztatják a társadalmi környezetet: „Még mindig csak
szép mondatokban történik meg a gyermek- és ifjúságvédelem, a mindennap életben nem
mûködik biztonságosan. Az állam, a társadalom, az iskola nyakába sózza a fenti problémá-
kat, az iskola pedig nem tudja megoldani. Anyagi feltételei e tekintetben siralmasak.”  Ha nem
is meghatározó, de jellemzõ vélemény az, hogy a családi tényezõk meghatározóbbak, mint a
túlzott iskolai követelmények, a nehezen használható tankönyvek vagy tanítási módszerek. 

A tanuló korábbi iskolai pályafutására mint a szülõ és az iskola viszonyát jelentõsen
befolyásoló idõbeli történésegyüttesre kevesebb vélemény tér ki. A szülõkkel való isko-
lai beszélgetésbõl azonban jellemzõen kiderülhet, hogy már az alsó tagozatban is prob-
lematikus volt a tanuló elõrehaladása, a lemaradás tehát összeadódik, konzerválódik. En-
nek következményeként elõállhat, hogy a szülõ, egyfajta tehetetlenségbõl is, egyre
közömbösebbé válik a gyermeke tanulmányi eredményei iránt. 

Szociokulturális tényezõcsoportok

Az összegzõen szociokulturális deprivációnak nevezett helyzet valamely összetevõjét minden
intézmény említette. Ezek közül a következõ tényezõegyütteseket láttuk elkülöníthetõnek. 
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A csonka család jelenségegyüttese
Minden intézmény fontosnak tartotta megemlíteni, hogy számottevõ a csonka vagy sé-

rült családból származó diákok aránya, a jelenségen kívül többen jelezték még a válással,
halálesettel, rendezetlenséggel jellemezhetõ családok számának további emelkedését.

A munkanélküliség jelenségegyüttese
A mindkét vagy az egyik szülõ munkanélkülisége az iskola számára egyszerre értel-

mezõdik anyagi (alacsony jövedelem, rossz lakásviszonyok, létminimum alatti élet) és
értékrendbeli problémaként. „Ezekben a családokban a minimum megteremtése elveszi
a szülõ minden energiáját.” „A segélyekbõl élõ családokban hamar megbomlik a harmó-
nia.” Az iskolák egyértelmû ok-okozati összefüggést feltételeznek azon tanulók esetében,
akik nem képességeik miatt képtelenek a minimális követelmények teljesítésére. A mun-
kanélküliségnek mint a család egészét megterhelõ létmódnak a megemlítése az iskola ál-
tal adott helyzetképben általában összekapcsolódik az alacsony kulturális igénnyel, a
szûkös anyagi léttel és a „züllött” szülõi életmóddal. 

A sikeres vállalkozók jelenségegyüttese
A munkanélküli és rossz anyagi helyzetben élõ családokban élõ tanulók prob-

lémáihoz képest kisebb arányban, de megjelentek a sikeres vállalkozói réteg gyermekei
is a tanulási-magatartási zavarokkal jellemzett tanulók között. „A legnehezebb helyzet-
ben a sikeres, hangos vállalkozók gyerekei vannak – a szülõk tõlük is elvárják a jó tel-
jesítményt, melyet a gyerek görcsös igyekezettel sem tud elérni, értékvesztõvé válik a
saját szüleinek szemében is.” „Új jelenség a vállalkozói réteg, amelyik, pénzzel kívánja
a gyermeknevelést megoldani.” „A gyermeküknek csak jogokat kérnek, a kötelezettsé-
geket nem ismerik.” 

Kulturális igényszint, értékrend, a tanulás-tudás szerepének, értékének családi 
megítélése 
Általánosan jellemzõen megfogalmazott tanári tapasztalat, hogy a problematikus diá-

kok családi környezetében úgymond nem sikk a tanulás, devalválódtak a tanulással ösz-
szefüggõ értékek. Több intézmény szerint a jelen gazdasági környezet sem ösztönöz a ta-
nulásra. Az alacsony életszínvonallal rendre együtt jár a kulturális igény hiánya, az iskola
értékrendje szerint annak alacsony szintje. A szociálisan hátrányos családból a diákok jel-
lemzõen a „csak túlélni személetet”, a passzivitáshoz vezetõ magatartást hozzák. Ezek
említése gyakran összekapcsolódik az alacsony szülõi iskolázottsággal. Egy intézmény
közölte, hogy míg a szakközépiskolai osztályokban kevés a felsõfokú végzettséggel ren-
delkezõ szülõ, a többsége érettségivel rendelkezik, a szakmunkás osztályokban viszont
kevés az érettségizett szülõ, sok a szakképzetlen, betanított munkás, a rokkantnyugdíjas.
„Ezeknek a szülõknek csak a bukás esetén fontos az iskola.” Figyelemre méltó és továb-
bi kutatást is érdemlõ tapasztalat annak említése, „ha a családban jó tanuló leánytestvér
van, a fiút szakképzõbe küldik, nem ösztönzik a jobb teljesítményre”. „A sikeresség kri-
tériuma  a családban csak a szakmai végzettséget igazoló okmány.” A szülõi érdektelenség
az iskola magyarázatában szükségszerûen párosul a tanulói érdektelenséggel, ennek kö-
vetkezménye pedig az iskolához és a tanuláshoz való negatív hozzáállás.

A családi élet deviáns jelenségei, a családnak felrótt érzelmi elhanyagoltság
A családi élet belsõ világának iskolai nézõpontú látlelete a tanulási-magatartási zavar-

ral jellemezhetõ gyerekek problémáin túlmutató jelenségekre hívhatja fel a figyelmet. Az
iskolában is érzékelhetõ szocializációs problémák említése nem minden esetben jár
együtt az anyagi természetû hátrányos helyzettel. Az intézmények jellemzõnek tartják az
ingerszegény családi környezetet: a gyerek „megkímélt”, nincs idõ vele beszélgetni, nin-
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csenek kijelölt feladatai, nem vesznek róla tudomást. A gyerekek nevelésére a családban
egyre kevesebb energia és figyelem jut, szeretetlenség, közömbösség, érdektelenség ve-
szi körül otthon a diákokat. Ehhez társulhat a rendszeres számonkérés, ellenõrzés vagy a
nyugodt tanulás lehetõségének a hiánya. Az a tendencia, hogy egyre kevesebb idõ jut a
gyerekekkel való törõdésre, sok esetben párosul azzal, hogy a gondoskodás kimerül a tár-
gyi feltételek biztosításában. A szülõk, ha van munkájuk,  elfoglaltak, türelmetlenek, in-
gerültek, a gyerekkel nem törõdnek, esetükben sincs vagy alig van mód beszélgetésre.
Ennek egyik egyenes következménye az intézmények szerint a magatartási, a tanulási, az
értékrendbeli és a beilleszkedési zavar, az agresszivitás, a kulturálatlan kifejezésmód.
Egy intézmény említette, hogy számára elsõsorban az olvasás hiánya okoz problémát, az,
hogy a diákok otthon nem látnak jó példát, a házi olvasmányokat is videón, tévén nézik
meg, újságot sem olvasnak, az információikat is csak a TV-tõl kapják. Megemlítették,
hogy az állástalan, végzett fiatalok példája sem ösztönöz a tanulásra. Általában felróják
a felelõtlen szülõi gondolkodást: a család
vagy túl jó (kevés munkával), vagy túl rossz
anyagi körülmények között él, „a családban
mindenki teng-leng, ezt szokták meg, nincs
kötelességtudat”.

A tanulási zavar jelenségegyüttes kialaku-
lásában szerepet játszó tényezõk további em-
pirikus kutatását igényli azon adatok említése,
amelyekkel a válaszolók – ugyan szórványo-
san, de mégis – alátámasztották az általuk
adott helyzetképet. Az egyébként gyakran
említett alacsony jövedelmi viszonyokról egy
adatot kaptunk: a tankönyvtámogatást 1182
fõbõl 530 fõ, a tanulóknak majdnem a fele
igényli.  Egy iskola szerint a tanulók 80 szá-
zalékának szülei elváltak, a csonka család em-
lített jelenségegyüttese a jól teljesítõkre is jel-
lemzõ. Más iskolában az elvált, a gyermekét
egyedül nevelõ szülõk aránya 50 százalék.
Egy intézmény említette, hogy iskolájában nõ
a diszlexiás, diszgráfiás tanulók száma. Szin-
tén egy intézmény hívta fel a figyelmet arra,
hogy tanulói körében növekszik az egészség-
ügyi veszélyeztetettség (cukorbaj, tüdõbeteg-
ség, asztma, a fiatalkorúk abortusza stb.).

Több intézmény említette a gyakori és vélhetõen tartós szülõi betegséget, valamint a
családban jellemzõ alkoholizmust. Feltehetõen kutatásra érdemes terület az állami gon-
dozottak szakmatanulása, a büntetett elõéletû vagy az enyhén értelmi fogyatékos szülõk
gyermekeinek iskolai pályafutása.

Mit tehet az iskola a szociokulturális hátrányok ellensúlyozásában?

Milyen iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben látják ha nem is orvosolhatónak,
de kezelhetõnek az iskolák azt a jelenségegyüttest, amelynek meghatározó szerepet tu-
lajdonítanak tanulóik sikeres vagy kudarcos iskolai pályafutásában? A szociokulturális
hátrányok között megragadott tényezõk közül ezek iskolai szintû kezelésének,
(meg)változtatásának lehetõségét rangsorolással jelölték meg a válaszoló intézmények.
Az említésének rangsora, illetve gyakorisága szerint összeállított kép a következõ. 
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A munkanélküli és rossz anyagi
helyzetben élő családokban élő
tanulók problémáihoz képest ki-
sebb arányban, de megjelentek
a sikeres vállalkozói réteg gyer-
mekei is a tanulási-magatartási
zavarokkal jellemzett tanulók
között. „A legnehezebb helyzet-
ben a sikeres, hangos vállalko-

zók gyerekei vannak – a szülők
tőlük is elvárják a jó teljesít-

ményt, melyet a gyerek görcsös
igyekezettel sem tud elérni, ér-
tékvesztővé válik a saját szülei-
nek szemében is.” „Új jelenség a
vállalkozói réteg, amelyik, pénz-
zel kívánja a gyermeknevelést
megoldani.” „A gyermeküknek
csak jogokat kérnek, a kötele-

zettségeket nem 
ismerik.” 



(4. táblázat) A javaslatokban elkülönítettük a terápiás cselekvés mozgásterét és eszköz-
rendszerét aszerint, hogy dominánsan iskolán belüli tanulásszervezési, didaktikai tevé-
kenységeket, vagy dominánsan a nevelés személyközi alkalmaira igényt tartó pszicho-
lógiai természetû segítõ beavatkozásokat, vagy szociális, a szociális hálóval összefüggõ
tevékenységeket tartalmaz-e. 

4. táblázat. A szociokulturális hátrányok kezelésének iskolai javaslata – az említések rangsorában

A 4. táblázatban összegzetteket sajátosan ellenpontozza az, hogy több intézmény meg-
jegyezte: „a családi háttér iskolai szintû megváltoztatása utópia”, „Nem tudunk változtat-
ni. Nehéz!” A szociális hátrányok között felsoroltakról úgy tartják, hogy ezek egyike sem
iskolai probléma, az iskola maga nem tud mit kezdeni ezekkel. „A magatartási, tanulási
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Dominánsan tanulásszervezési, 
didaktikai tevékenység

1 Felzárkóztató programok
– egyéni korrekció, egyéni segítés
– osztálybontás
– az olvasás-írás megtanítása
– a tanulói érdektelenség csökkentése

2 Korrepetálás
– a szóbeliség nagyobb aránya az iskolai munkában, 
a tanulók teljesítményében
– az alapkészségek újratanítása, pl. a számolásé

3 Osztálybontás
– differenciálás a tanulás ütemében
– szabadidõs tevékenységek szervezése 
– a hiányos ismeretek pótlása 
– tartós tankönyvek alkalmazása

4 A tanári önállóság növelése
– a tankönyvek minõségének emelése
– a tanulói motiváltság növelése

5 A tanárok nagyobb anyagi megbecsülése
– eredményes tanulási módszerek megtanítása

6 A tanítás hatékonyabbá tétele 
– a tanulás fontosságának emelése

Dominánsan személyközi-nevelési, 
illetve szociális tevékenység

1 Szeretet, törõdés
– iskolapszichológus bevonása, együttmûködés a
családsegítõkkel
– a szociális problémák kezelése, pl. segélyrendszer
– a deviáns magatartás „kezelése”

2 Ifjúságvédelmi felelõs (alkalmazása)
– érzelmi-közösségi nevelés
– iskolai pszichológus bevonása a problémák 
értelmezésébe, kezelésébe
– a szülõi közömbösség „oldása”
– a család igényszintjének emelése 
– a családi alkoholizmus kezelése
– a kollégiumi ellátás növelése

3 A családi élet rendezettségének elõsegítése
– a munkanélküliség csökkentése

4 Egyéni beszélgetések
– a szülõi közömbösség csökkentése 
– a csonka család „jelenség” negatív
következményeinek csökkentése

5 A szülõi motiváltság  növelése 
– az értékrend pozitív megváltoztatása
– az antiszociális környezet ellensúlyozása

6 Az iskola erkölcsi megbecsülése 
– a család és iskola kapcsolatának szorosabbá tétele,
pl. családlátogatással, a fogadóórákon 
– a nevelési helyzetek kihasználása
– a tudás leértékelõdésébõl, a kulturált családi háttér
hiányából fakadó problémák ellensúlyozása

7 Szociális juttatások

8 Közös szabadidõs tevékenységek 
– a tanuló lakóhelyén, társadalmi rétegében jellemzõ
negatív magatartási formák ellensúlyozása
– a tanuló lakóhelyén, társadalmi rétegében jellemzõ
negatív magatartási formák ellensúlyozása



zavart az erre képzett szakemberek bevonásával kellene kezelni, javítani. De ki finanszí-
rozza e tevékenységet” – kérdezik. Többen úgy ítélik meg, hogy a szociális hátrányok ke-
zelését nem csak a pedagógusnak kellene társadalmi munkában végeznie, hanem az ön-
kormányzatoknak kellene biztosítaniuk e tevékenység intézményes kereteit. Felmerült az
is, hogy az érintett diákoknak önismereti foglalkozásokra lenne szüksége. 

Többek szerint az iskolai szintû változtatást az általános iskolában kellene kezdeni, az
olvasás-írás-számolás biztonságos megtanításával. A 9. osztályban erre ritkán nyílik le-
hetõség. („Vannak, akik 20 alatti számokat sem tudnak  összeadni, kivonni.”) Amiben az
iskola felelõsen tenni tud, az a helyi kerettantervének kidolgozása, a kiscsoportos foglal-
kozások szervezése, az óraszámok csökkentése és a gyakorlatorientált képzés.

A tanulási nehézségeket valószínûsítõ iskolai tényezõk

A konkrétan megjelölt oki tényezõk elkülöníthetõek aszerint, hogy az iskolai követel-
ményekhez, a tanulócsoportok létszámához vagy a problémakör kezeléséhez szükséges
speciálisnak vélt/tartott szakértelem hiányához sorolhatóak-e. 

Az iskola saját fennhatóságára vonatkozó kérdésre adott válaszokból elkülöníthetõ
hozzáállástípusok bonthatóak ki. A válasz megkerüléseként – egyfajta „ördögi körben”
lét helyzetét érzékeltetve – felmerül a problémakör egészének újbóli összegzése: „A
beilleszkedési zavarok sokasága jellemzõ, gyakori a durva megnyilvánulás, tanulási szo-
kásaik nincsenek, teljesítménymotivációjuk alacsony szintû, ezek az iskolai kudarcok
elõrejelzõi.” „Néhány hónapi iskolai lét után kialakul és stabilizálódik a kudarckerülõ
magatartás: alacsony igényszint, gyenge teljesítmény, fegyelmi vétségek, lógás, igen
nagy szintû bukás. Az iskolai hagyományokat kialakítani és továbbvinni nem könnyû,
éppen a diákok neveltségi szintje és képességeik alacsony foka miatt.” 

A válaszokban egyrészt megfogalmazódik az a pozitív iskolai én-kép, amely szerint az
iskola minden tõle telhetõt megtesz: „az iskolában az országos átlagnak megfelelõen ala-
kultak az eredmények. A munkaközösségek kiemelt feladatnak tartják a közepes képes-
ségû tanulók felzárkóztatását, segítését. Meggyõzõdésünk, hogy választott szakmájukat
el tudják e diákok sajátítani.” 

Másrészt és jellemzõen több véleményben – esetenként a magára hagyottság érzületé-
vel, a tehetetlenség kimondásával együtt – hangot kap az iskola eszköztelensége, ezzel
párhuzamosan a problémaegyüttesnek az iskolán kívüli okokra való átruházása. Ez utób-
bi véleménytípus is tagolódik: egyrészt maga a társadalom megoldhatatlan terhet ró az
iskolára, másrészt az elõzõ iskolafok hiányai olyan mértékûek, amelyekkel a középisko-
la már nem tud megbirkózni, esetleg nem is érzi a saját tevékenységébe tartozónak. 

Közismert vélekedés az elõzõ iskolafok kárhoztatása. E vélekedés megszokott formá-
ja a középiskola egy szintre hozó, felzárkóztató tevékenységének hangsúlyozása, annak
a nyilvánvaló ténynek a középiskolai kezelése, hogy az általános iskolából jövõ tanulók
rendkívül eltérõ tudásszinttel, tanulási képességekkel, beilleszkedési attitûddel, a tovább-
tanulásra szocializáltság nagyfokú különbségeivel kezdik középfokú tanulmányaikat.
Azt minden intézmény megjegyzi, hogy iskolai szintû megoldandó feladat a különbözõ
szintû tanulók felzárkóztatása. Egy-egy megjegyzés utal azonban arra, hogy a tanulócso-
portok induló különbsége csökkentésének eszköze a felzárkóztatást is magába foglaló
helyi tanterv. Az, hogy valójában mit is tartalmaz a felzárkóztatás tevékenysége, a vála-
szokból nem rajzolható fel. Elképzelhetõ, hogy maga a törõdés, a tanuló kiemelése a ku-
darc zsákutcájából, az egyénibb szintû foglalkozás már pozitív hatással járhat. Feltehetõ-
en a meghatározó szükséglet ellenére sem alakultak még ki azok a felzárkóztató hatású,
szavatolt minõségû tananyagtartalmak és az alapképességeket motiválóan fejlesztõ, csi-
szoló didaktikai, megtanító eljárások, amelyek általános érvényûek, ered-
ményességükben kipróbáltak, metodikai és értékelési példákkal, a különbözõ elvárható,
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feltételezhetõ tudásszintekhez rendelt feladattípusokkal kiegészített eszköztárat adnak a
tanároknak. Feltehetõen egyrészt sok improvizatív, spontán elem van e felzárkóztató te-
vékenységekben egyrészt, másrészt azonban jellemzõ a tanítási rutin, az alapmûveletek
gyakorlása, gyakoroltatása. 

A fent említetteken túlmenõen gyakran negatív megítélésben is részesül a mindenkori
elõzõ iskolafok: az általános iskolából hozott tudásszint alacsony, az alsó tagozaton, sõt
már az óvodában  is erõltetett a haladás üteme például az olvasástanításban. Elterjedt vé-
lemény, hogy az általános iskola középiskolás anyagot tanít, a középiskola egyetemi szin-
tût. „Ha változást akarunk, akkor a problémákat az általános iskola felsõ tagozatán kelle-
ne keresni, óriási, túlméretezett, be nem vésõdött tananyag, a lemaradott tanulókkal nem
foglalkoznak, a 7–8. osztályban megadják az elégségest, hogy mielõbb megszabaduljanak
a problémás gyerektõl. Eredményeket felmutatni, versenyeket nyerni ezekkel a gyerekek-
kel ugyanis nem lehet.” „Az alsóbb iskolafokon túl sok a tanulnivaló, rohannak, nem gya-
korolják az alapkészségeket, lemaradnak, a hiányok  pedig halmozódnak.” Egy vélemény
más szempontból is utal a két iskolafok neuralgikus viszonyára: miután semmi külsõ meg-
mérettetés nincs az általános iskolában, a gyerekek egyszerûen „elvégzik”. 

Az iskola egyfajta tehetetlenségét jelzi az is, ha e kérdésre adott válaszban újra és újra a
tanulók magatartására vagy a társadalom közönyére utaló tények sorakoznak: a felszerelés
hiánya a tanulók részérõl, a délutáni felkészülés elmaradása. „A társadalom értékrendjébõl
hiányzik a gyermekközpontúság. Szép szólam.” A tanári munka minõségét csökkentõ, az-
az a tárgyalt problémakör iskolai kezelését gátló tényezõnek tartja egy-egy intézmény azt,
hogy a pedagógusok a megélhetésük érdekében az iskolán kívül vállalnak munkát, azt, ha
a pedagógus nem kapja meg a társadalmi támogatást az ezirányú tevékenységéhez. 

A további elemzés számára elkülöníthetõ véleményeket az iskolai tanulási követelmé-
nyek, a csoportbontás és a speciális szakértelem hiánya témakörében tárgyaljuk.

Az iskolai tanulási követelmények

Néhány intézmény véleménye szerint nem az iskolai követelmények, hanem a felhal-
mozott hátrányok (értsd itt: alapkészségek, különbözõ elõismeretek hiányai, eltérõ koráb-
bi iskolai követelmények, hiányzó tanulási képességek) miatt válik, válhat kudarcossá a
középfok indulása: „nem tankönyvi vagy módszerbeli kérdés, hanem az, hogy nem képe-
sek haladni.” A 9. osztály szerepének átértékelõdése szintén frusztrációt okoz nem egy ta-
nárnak: „Hiba, hogy a 9. osztályban az eszköztudást kell fejleszteni, hogy az alapvetõ ké-
pességeket növelõ tanítási módszerekre van szükség.” „Gyakran kell visszamenni az álta-
lános iskolás anyaghoz – ha az idõ elegendõ, ezeket a gyerekeket számolni tanítjuk.”

Általában azonban a nem megfelelõ középiskolai követelmények a fent említettek
mellett a legfontosabb oki tényezõként jönnek szóba a tanulási-magatartási zavarok ke-
letkezésében és fennmaradásában. Konkrét válaszokat ugyanakkor alig kaptunk, általá-
ban a negatív minõsítés szintjén említõdnek mind a tanítási-tanulási követelmények,
mind az érintetteknek szóló tankönyvek:  túlméretezettek a NAT tantervei, a szakiskolá-
sok képességeihez nem készülnek megfelelõ tankönyvek, az érintett diákoknak nem
megfelelõek az iskolai követelmények, tankönyvek, nem megfelelõek a tananyagok,
egyes tankönyvek túlfogalmazottak, bõ lére eresztettek, egyes tantárgyaknál alacsony az
óraszám és nagy a tananyag, maximalista a tananyag, nem történt és nem történik meg a
tananyagcsökkentés, a tanulók életkoruknak nem megfelelõ mélységû, elvont, nem gya-
korlatias tananyagot tanulnak, túl magas szintûek a tantárgyi követelmények, nehéz a
megfelelõ tankönyvek kiválasztása, ugyanis a tankönyvpiac a tanárok számára áttekint-
hetetlen, tudományos, bonyolult a tankönyvek nyelvezete, nem e tanulók értelmi képes-
ségeinek megfelelõek a tankönyvek, magas a napi kötelezõ óraszám, túlságosan maga-
sak pl. az alapvizsga követelményei is.  
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A didaktikai eljárások értékére, a pozitív tanári visszajelzések és a fejlesztõ értékelés
tanulási képességeket növelõ hatására kevesebb válasz tér ki. Egy-egy kívánságban  fo-
galmazódik meg a differenciálás mint reményt keltõ eljárás: „Meg kellene valósítani a
folyamatos és sokszintû számonkérést, mindenkinek a saját ütemében, folyamatosan kis
létszámú tanulócsoportokkal.” 

Az értékelési eljárások homogenizáló hatására hívja fel a figyelmet az a vélemény,
mely szerint éppen a témazárók esetében figyelhetõ meg a még mindig kísértõ elv: min-
denkinek ugyanarra az idõre ugyanarra a szintre eljutni. Sajátos iskolai paradoxon jele-
nik meg az egymásnak ellentmondó igényekben, például a tanulói megnyilvánulásokban
a szóbeliség arányának növelésében, másrészt a teljesítmények objektív értékelésének
igényében. „A szóbeliség hiányát az objektív értékelés igényével leplezik.” – jegyzi meg
az egyik intézmény az iskola paradox gyakorlatára utalva. Sajátos problémalátásra utal
az a megállapítás, mely szerint a diákok tanári magyarázatra, óravázlatra szorulnak. Jel-
lemzõ kettõsséget mutat az elõzõtõl eltérõ ta-
nári hozzáállás, a pozitív tanári kommuniká-
ció fontosságának hangsúlyozása és azonna-
li visszavonása: „Fontosnak tartom a sikerél-
ményt, ehhez viszont nem jut hozzá a diák,
ha az olvasás, írás, számolás nem megy.”

Csoportlétszám, tanulói terhelés

Nagy számban és egyértelmûen megfo-
galmazott vélemény az, hogy az iskola terá-
piás beavatkozásait elõsegíti a kisebb cso-
portok szervezése, általában az alacsonyabb
osztálylétszám, sõt az egyéni keretû foglal-
kozás. Ugyan a bizonyító erejû érvek meg-
fogalmazása nélkül, de jellemzõ vélemény:
„Nagymértékben javíthatók lennének a ta-
nulási nehézségek a csökkentett létszámú
osztályokban.” E tanulásszervezési keret já-
rulhatna hozzá a differenciáláshoz, úgy-
mond, „ne vesszen el a tanuló”. A vélemé-
nyek szerint e kívánatos eredményekhez
vezetõ csoportbontással azonban több in-
tézmény nem tud élni a költségvetési kere-
tek miatt, az anyagi feltételek ugyanis éppen ehhez hiányoznak, hasonlóan anyagi
problémák akadályozzák a szintén eredményesnek tartott tanórán kívüli foglalkozások
szervezését. 

A véleményekbõl általában kiolvasható, hogy a csoportbontáshoz azért is fûznek nagy
reményeket az iskolák, mert mind a tanulói, mind a tanári terheket csökkentõ tényezõnek
érzik a kisebb és ezáltal feltehetõen homogénebb tanulócsoportot. Azt már említettük,
hogy a tanulási-magatartási zavarok elviselése a tanulók iskolai mindennapi léte nézõ-
pontjából, kezelése a tanári munka szempontjából milyen komoly érzelmi, mentális, pszi-
chikai megterhelésnek minõsül. Úgy tûnik, a 9. évfolyam még ebbõl az aspektusból is ki-
tüntetett szerepû: „Az elsõ középiskolás évben a 8. év hiányait kell pótolni és nem új tan-
anyag átadására van szükség” – olvasható az egyik véleményben. Meglátásunk szerint ez
az említett megterhelés az, amelyik a differenciálásnál erõsebb belsõ igény a kisebb, ho-
mogénebb tanulócsoportokkal való munkára. A lemaradás ugyanis olyan nagy, hogy a di-
ákoknak szinte nincs is kedvük azt pótolni, ezért az ez irányú motivációra, a siker kis lép-
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„Az első középiskolás évben a 8.
év hiányait kell pótolni és nem

új tananyag átadására van
szükség” – olvasható az egyik

véleményben. Meglátásunk sze-
rint ez az említett megterhelés

az, amelyik a differenciálásnál
erősebb belső igény a kisebb, ho-
mogénebb tanulócsoportokkal

való munkára. A lemaradás
ugyanis olyan nagy, hogy a diá-
koknak szinte nincs is kedvük
azt pótolni, ezért az ez irányú
motivációra, a siker kis léptékű
hozamára nagyobb esélyt lát-

nak a tanárok akkor, ha e
komplex feladatukat egyszerre
nem tömeges (osztályszintű),

hanem csoportszintű tevékeny-
ségként végzik.  



tékû hozamára nagyobb esélyt látnak a tanárok akkor, ha e komplex feladatukat egyszer-
re nem tömeges (osztályszintû), hanem csoportszintû tevékenységként végzik.  

Sajátos szakértelem igénye 

Azt, hogy a tárgyalt jelenségegyüttes terápiás kezelése többféle szakértelem együttes
alkalmazásával vezet eredményre, többen említették, elsõsorban azonban hiányként:
„Nincs iskolapszichológus, aki segítené a tanárokat problémáik megoldásában, a tanárok
nagyon tehetetlenek.” Egy intézmény a gyógypedagógus hiányát is problémának látja. 

Összetettebb, a tanári kommunikáció, a tanítási kultúra, az iskolai klíma egészére uta-
ló megjegyzés a következõ: „Kellene több idõ a dicséretekre, a pozitív megnyilatkozá-
sokra.” E megjegyzés nem csupán az érintett tanulók általános sikerélmény-hiányára
utal, hanem arra is, hogy a tanárok maguk is érzik, hogy e problémakörtõl frusztráltak,
nehezen váltanak nézõpontot, hangnemet még akkor is, ha tudják, a negatívumok felem-
legetése, a szemrehányás, a figyelmeztetés, az elégtelen, a rábeszélés stb. sokkal cseké-
lyebb hatásfokú kommunikációs technika, mint a dicséret vagy a pozitív hatású megnyi-
latkozás. E kérdéskör egésze, azaz az iskola szóbeli értékelési kultúrája, a tanulási-ma-
gatartási zavar fennmaradásában, illetve oldódásában, csökkenésében szerepet játszó
kommunikatív tényezõk feltárása szintén további kutatásra érdemes területet jelentenek. 

A tanítási óra vezetésétõl eltérõ szakértelmet igényelne a tanulói beilleszkedés segíté-
se is, valamint a kortárs csoport hatásának kezelése, a kortárs csoport vélekedésének, ér-
tékrendjének valamifajta bevonása az iskola tevékenységébe.

Jegyzet

(1) Európa melléklet: Az iskolai kudarc leküzdése: kihívás az európai építkezési folyamat számára. (1999) Vál.
és szerk: Szabó Balázs Gábor. Új Pedagógiai Szemle, 12. 118–128.
(2) Takács Géza (2003): Egy reform alulnézetbõl. Iskolakép, 4. Megjelenés alatt.
(3) Szabó László Tamás (1993): Minõség és minosítés az iskolában. Keraban, Budapest. 10.
(4) E megállapítás intézményi szintû adatokkal kontrollálható. 
(5) Feltehetõen a beszédlégzés, a beszédtempó, a kifejezõ beszéd zavarainak jelenségeirõl van szó.
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A fogyatékossághoz vezetõ út

A 2003-as év első felében, az iskolaérettségi vizsgálatok időszakában
kutatást végeztünk beiskolázás előtt álló, nevelési tanácsadókban és

szakértői bizottságokban vizsgált gyermekek oktatási esélyeivel 
kapcsolatban. Célunk az volt, hogy megismerjük az összefüggéseket a

megvizsgált gyermekekre vonatkozó tényszerű adatok, az 
iskolaérettségi vizsgálat során nyert teszteredmények, az alulteljesítő

gyermekek elmaradásainak okaival kapcsolatos szakértői vélekedések
és a gyermekek beiskolázására vonatkozó döntések között.

Korábbi kutatások és szakértõi vélemények alapján azt feltételeztük, hogy az isko-
láskorba lépõ gyermekek fejlettsége, érettsége néhány alapvetõ, könnyen hozzáfér-
hetõ objektív tényezõn kívül (nem, életkor, családi viszonyok, lakóhely – és rész-

ben ezzel összefüggésben a megelõzõ óvodalátogatás) más feltételekkel is összefügg, és
ezek a rejtett feltételek a vizsgálatot végzõ szakemberek számára a vizsgálatok során
nyert teszteredmények ismeretében attribúciós folyamatokat indítanak el, amelyek azu-
tán befolyásolják õket a kapott eredmények interpretálásában, illetve az eredményekkel
nem lineárisan összefüggõ, a gyermek további iskolai sorsát meghatározó döntés megho-
zatalában. Elsõsorban arra a triviális tényre gondoltunk, amelyet már számtalan kutatás
bizonyított: az, hogy a roma gyermekek népességen belüli arányukat jóval felülmúlva
vesznek részt a különbözõ speciális képzési formákban, nem csupán az objektív (organi-
kus, szociális) okok miatt elmaradó teljesítményükbõl következik, hanem abból is, hogy
azonos teljesítmény mögött is más okokra következtetnek és más megoldást javasolnak
a szakértõk annak ismeretében, hogy a gyermek milyen etnikai csoporthoz tartozik.
(Babusik, 2001; Ambrus, 2001; Sík, 2003; Forray – Hegedüs T., 2001; Loss, 2000; Ha-
vas – Kemény – Liskó, 2002)

Az adatvételhez a korábbi kutatásokban már bevált módszerhez folyamodtunk (lásd
Neményi, 2000). Azokat a szakembereket – pszichológusokat, gyógypedagógusokat –
kértük fel közremûködésre, akik az iskolaérettségi vizsgálatokat ténylegesen végzik.
Ezek a szakemberek töltötték ki az általunk kidolgozott anonim adatlapokat azokról a
gyerekekrõl, akiket a megjelölt idõszakban maguk vizsgáltak és akikkel kapcsolatos ja-
vaslataikat megfogalmazták. Így az érzékeny adatok úgy állnak rendelkezésünkre, hogy
nem sértettük meg az adatvédelmi szabályokat, mégis konkrét személyekrõl szólnak és a
vizsgálatok torzításmentes eredményeit tartalmazzák. A választott módszert – a terepen
dolgozó szakemberek bevonását a kutatásba – azért is elõnyösnek tartottuk, mert így a
kutatás nem a minõsítõ eljárásban érintett pszichológusok, gyógypedagógusok tevékeny-
ségének kontrollját, a várható eredmények ismeretében valamiféle kritikáját jelenti, ha-
nem ellenkezõleg, maguk is érdekeltté váltak az individuálisan végzett szakmai munká-
juk megismerésében és értékelésében a statisztikai feldolgozás révén. 

A vizsgálatokon megjelent gyermekek etnikai hovatartozására nem kérdezhettünk és
nem is kérdeztünk rá. Egyrészt, mert nem állt módunkban a gyermek szüleivel személye-
sen találkozni, és így tõlük megtudakolni, milyen etnikai csoportba sorolják önmagukat,
másrészt, mert a nevelési tanácsadókban és szakértõi bizottságokban dolgozó szakembe-
rek sincsenek feljogosítva arra, hogy a gyermekeket etnikai alapon kategorizálják. Ezen
túlmenõen természetesen az õ besorolásuk csak vélekedésen – méghozzá a többségi tár-
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sadalom külsõ megközelítésén – alapulna, és ez kutatások tanúsága szerint nem esne egy-
be az önbesorolás alapján meghatározott identitással. (Ladányi – Szelényi, 2001) Így a
kutatásban nem tudjuk a gyermekeket cigány és nem-cigány kategóriákba sorolni, csak
annyit tehetünk, hogy a gyermek iskolaéretlenségének szakértõ által feltételezett okai kö-
zött szerepeltettünk olyan válaszlehetõségeket, amelyek a gyermek többségitõl eltérõ
kulturális, szocializációs és nyelvi „másságát” fejezik ki. Amennyiben az elmaradásokat
a szakértõk ezek valamelyikével (vagy együttesével) magyarázzák, és más magyarázatot
nem is hoznak fel az alulteljesítés okaként, joggal feltételezhetjük, hogy a szakértõ a
gyermeket cigánynak tartja, és egyúttal a cigányságát tekinti hátráltató tényezõnek. Va-
lószínûleg a gyermekeknek ennél nagyobb köre cigány származású vagy identitású, hi-
szen a lemaradás okaként cigány gyermekek esetében is szerepelhetnek elsõdlegesen or-
ganikus (például genetikai vagy perinatális) okok, de célunk nem az volt, hogy a roma és
nem roma gyermekek teljesítményét hasonlítsuk össze, hanem az, hogy megtudjuk, a
szakértõk szerint létezik-e olyan „fogyatékosság”, amely a cigányságból fakad, és ha
igen, milyen megoldásokat találnak lehetségesnek ezen gyerekek iskolai képzésében.

Három régióban – Budapesten és környékén, Baranya megyében és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében – folytattuk le kérdõíves vizsgálatunkat. Összességében 51 szakem-
ber 9 helyen 849 gyermekrõl töltött ki adatlapot. A földrajzi megosztottság a kutatás tar-
talmi céljainak kívánt megfelelni – olyan régiókat választottunk, ahol korábbi kutatáso-
kon alapuló ismereteink szerint az országosnál nagyobb arányban élnek roma családok –
a megcélzott mintanagyság pedig a statisztikai számítások validitását kívánta biztosítani.
A gyermekekrõl nagyjából fele-fele arányban kaptunk nevelési tanácsadóban, illetve
szakértõi bizottságban lefolytatott vizsgálat alapján adatlapokat. A vizsgált gyermekek
relatív többsége (41 százalék) kistelepülésrõl érkezett a vizsgálatra, és csaknem azonos
arányban voltak budapestiek (29 százalék), illetve vidéki nagyváros lakói (28 százalék).
(A gyermekek 2 százalékáról nem állt rendelkezésünkre lakóhelyi adat.)

A tanulmányunk alapjául szolgáló kérdõív a következõ kérdésköröket tartalmazta: 
– a vizsgált gyermekrõl rendelkezésre álló tényszerû adatok (a gyermek neme, életko-

ra, lakóhelye, a vizsgálat helyszíne, megelõzõ óvodába járás gyakorisága, a gyermekor-
vosi vizsgálat eredménye);

– az iskolaérettségi és egyéb teszteken elért eredmény (az iskolaérettségi vizsgálat
tesztsora, illetve a nevelési tanácsadókban és szakértõi bizottságokban alkalmazott egyéb
tesztek standardizált eredményei);

– a szakértõk véleménye az általános iskolába nem javasolt, tehát az iskolaérettséget
nem elérõ gyermek átlagtól való elmaradásának okairól (úgynevezett „háttér-okok” mi-
nõsítése egy négyfokú skálán);

– a szakértõ által javasolt képzési forma és annak jellemzése a gyermek további sorsát
illetõen.

A vizsgált gyermekkel kapcsolatos elõzetes ismeretek

A vizsgált gyerekek kétharmada 1996 júniusa után született, egyharmaduk viszont ez
idõpont elõtt, tehát a vizsgálat idején már hét éves is elmúlt. Ebben az életkorban a be-
töltött évek, hónapok számának igen nagy jelentõsége van a gyermek fejlettsége szem-
pontjából, de az életkor jelentõsége a beiskolázás szempontjából is lényeges, hiszen a
többségtõl eltérõ, kései iskolakezdés mindenképpen hátrányt jelent az iskoláztatási fo-
lyamatban. 

Az elõzetesen rendelkezésre álló adatok közül az egyik legfontosabb, hogy járt-e a
vizsgált gyermek óvodába. Azt láttuk, hogy több, mint kétharmaduk (71 százalék) több
éve, rendszeresen látogatta az óvodát, és csupán 1,5 százalékuk nem járt soha óvodába.
Viszont az is kiderült, hogy a különbözõ településen élõ gyerekek nem egyforma rend-
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szerességgel vettek részt óvodai nevelésben. A mintába került fõvárosi gyerekekre volt
leginkább jellemzõ az alacsony, rendszertelen, illetve csak rövid ideig tartó óvodáztatás,
de a kistelepüléseken élõ gyermekek sem jutottak hozzá megfelelõ mértékben az iskolás-
kor elõtti intézményes oktatáshoz. Legjobb helyzetben a mintánkba került városi gyer-
mekek voltak. 

A vizsgálatot végzõk arról is tudhattak, részt vett-e a gyermek elõzetes fejlesztésben.
A kapott válaszok szerint a minta egészét tekintve éppen felükkel már foglalkoztak szak-
emberek, elsõsorban az óvoda, az óvodai fejlesztõ pedagógus javaslatára (18 százalék),
másrészt a nevelési tanácsadó (16 százalék) vagy a szakértõi bizottság (14 százalék) ja-
vaslatára, 2 százalékuk pedig a szülõ vagy gyermekorvos, szakorvos ajánlása alapján. A
részletesebb elemzés során azt láttuk, hogy a budapesti gyerekek alacsonyabb óvodai
részvételük ellenére is nagyobb eséllyel férnek hozzá a szakszerû, célzott fejlesztéshez,
mint a vidéki – nagyvárosi vagy községi – gyermekek. Úgy tûnik, legrosszabb helyzet-
ben ezen a téren a kistelepülések lakói vannak, akik közül még a rendszeresen több éve
óvodába járó, problémás fejlõdésûnek megítélt gyermekeknek is csak kevesebb, mint a
fele jut el olyan szakemberhez, aki még az iskoláskor elõtt hozzásegíthetné õket a hátrá-
nyok behozásához vagy legalábbis enyhítéséhez.

Végül a szakértõk számára a gyermek vizsgálata elõtt rendelkezésre állt a beküldõ vé-
leménye, illetve adott esetben megkapták az orvosi vizsgálatok olyan diagnózisait, ame-
lyek szerepet játszhatnak a gyermek fejlettségének és további iskolai sorsának megítélé-
sében. Úgy találtuk, hogy a jellemzések sok szempontra terjednek ki, mégsem árnyaltak,
inkább csak arra szolgálnak, hogy egy-egy fontosnak megítélt tulajdonságra felhívják a
vizsgálók figyelmét. A jellemzésekbõl úgy tûnt, hogy a beküldõk szerint az iskolai karri-
erhez inkább a mentális, verbális és szociális képességek, mintsem a testi fejlettség szük-
ségeltetik, ezek hiányát vagy elmaradottságát nagyobb problémának vélik a gyermek ké-
sõbbi sorsa szempontjából, mint az utóbbiakét.

A szakértõi bizottságokban megforduló gyermekeket orvosi vizsgálatnak is alávetet-
ték, a vizsgálati eredményekrõl a kérdõívet kitöltõ munkatársaink összefoglalást készí-
tettek. Összesen 376 gyerekrõl találtunk orvosi szakvéleményt, de csaknem 40 százalé-
kuknál az orvos semmifajta orvosi figyelmet érdemlõ betegséget, kórképet nem diag-
nosztizált. Ugyanakkor ezek az ismeretek támpontot jelenthettek a gyógypedagógus-
pszichológus team számára a gyermek iskolaérettségét befolyásoló tényezõket illetõen.

A gyermek vizsgálata – az iskolaérettségi és az egyéb teszteken elért eredmények

A mintába került gyermekeket nagyjából azonos arányban nevelési tanácsadóban, il-
letve szakértõi bizottságban vizsgálták. A két helyszínen alkalmazott vizsgálati módszer
ugyan nem azonos, mégis célszerûnek látszott az eredmények együttes kezelése és értel-
mezése. A nevelési tanácsadóban lefolytatott vizsgálatok esetében természetesen követ-
tük az általuk használt tesztlapot (ez a lista a szakértõi bizottságokban vizsgált gyerme-
kekrõl is kitölthetõ), amely a gyermek különbözõ területeken nyújtott teljesítményét a
következõképpen minõsítette: 0 – nagyon gyenge teljesítmény, 1 – még elfogadható tel-
jesítmény, 2 – megfelelõ, jó teljesítmény, illetve X-szel jelölték, ha az adott területen nem
állt rendelkezésre adat. A szintén a tanácsadókban végzett teszteket és az elsõsorban a
szakértõi bizottságokban alkalmazott további tesztfelvételeket pedig a kitöltõk a szakma
által jóváhagyott módon értékelték (tehát IQ-ban, RQ-ban, életkorban, pontszámban ki-
fejezve), majd a további feldolgozás során ezeket az eredményeket is átkódoltuk a fenti
hármas minõsítési rendszerben. 

Az egyes részterületeken mért eredmények átlagait a teljes minta tekintetében az 1.
táblázat mutatja.
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1. táblázat. A teljesítmények átlagainak rangsora az egyes részterületeken a teszteredmények tükrében

Rangsor Részterület Átlag Vizsgált gyermekek 
száma

1. Ábrázolókészség 0,64 829
2. Megfigyelt kép és emlékezet (verbális) 0,82 812
3. Munkaérettség (feladattudat) 0,88 835
4. Verbális gondolkodás (problémamegoldás,

analógiás gondolkodás) 0,89 824
5. Performációs gondolkodás (kauzális, 

analitikus-szintetikus gondolkodás) 0,89 813
6. Mennyiségfogalom 0,90 831
7. Általános tájékozottság 0,91 829
8. Megfigyelt kép és emlékezet (vizuális) 0,92 766
9. Beszéd kifejezõkészsége 0,93 832
10. Snijders-Oomen 0,97 37
11. Bender fejlettségi szint 1,00 444
12. Goodenough emberrajz teszt 1,01 473
13. Mozgáskoordináció 1,05 807
14. MAWGYI-R 1,08 37
15. Raven 1,09 34
16. Budapesti Binet 1,15 516
17. Beszéd megértés 1,20 832

A fentieken kívül bizonyos esetekben néhány egyéb teszt is felvételre került, például a Dyslexia Prevenciós
Tesztcsomag, de olyan elenyészõ számban, hogy a feldolgozásban ezeket már nem vettük a továbbiakban fi-
gyelembe.

A táblázatból látható, hogy a közepes, még elfogadható teljesítmény körül szórnak az
átlagok, de bizonyos részterületeken a teljesítmények az átlagot jóval alulmúlják, egy-
egy területen viszont bizonyos fokig meghaladják azt. A beküldõ által írt jellemzésben
csak kis hangsúlyt kapott ábrázoló-kifejezõ készség bizonyult a vizsgálat során mért
eredmények közül átlagosan a leggyengébbnek, de a feladattudat, a verbális képességek
és a problémamegoldó gondolkodás, tehát az iskolai teljesítéshez szükséges képességek
a mérések alapján is az esetek jelentõs részében elmaradottságot mutattak, összhangban
a beküldõ által írt jellemzésben megfogalmazottakkal. Az átlagon felüli teljesítések kö-
rében nem igazán érdemes a csak kevés gyermekkel elvégzett tesztek eredményeivel fog-
lalkozni, annál érdekesebb viszont a beszédmegértés magas átlaga. Kifejezõkészség és
megértés átlagainak ekkora távolsága, vagy akár a beszédmegértés és a feladatmegértés
hiányának antagonizmusa igencsak arra utal, hogy a hiányosságokat sok esetben nem a
gyermek értelmi képességeiben, hanem az intézményes oktatás (elõzetes óvodai képzés)
mûködésében kellene keresni.

Csak látszólag mond ellent ennek a feltételezésnek az összehasonlítás a rendszeresen
óvodába járó és a rendszertelenül, rövidebb ideig vagy óvodába egyáltalán nem járó gyer-
mekek teljesítményei között az egyes részterületeken. A kívánatosnak tekintett többéves
óvodai nevelés-fejlesztés szemmel láthatóan meghozza gyümölcsét: a teljesítmény-átla-
gok összehasonlításakor az egész mintára nézve azt találjuk, hogy rendre jobb átlagot ér-
nek el azok a gyerekek az egyes részterületeken, akik megfelelõ óvodai elõtörténettel ren-
delkeznek. Leglátványosabb a különbség a mennyiségfogalom fejlettsége, az általános tá-
jékozottság, a beszéd kifejezõkészsége és a performációs gondolkozás terén, de az eltéré-
sek – három kivétellel – szignifikánsnak bizonyultak a többi esetben is. A kivételek: a
megfigyelt kép és (vizuális) emlékezet, a munkaérettség és a mozgáskoordináció fejlett-
sége voltak. Az átlagok közötti különbségek azonban nem szólnak az átlagok mértékérõl,
legfeljebb arról, hogy a fejlesztésnek van esélye, ha az óvoda betölti hivatását. Ebben a
kutatásban arról nincsenek információink, hogy az óvodába csak rövid ideig vagy rend-
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szertelenül járó gyermekek miért nem jutottak megfelelõ óvodai ellátáshoz. Csak feltéte-
lezhetjük, hogy sem a belsõ budapesti kerületek gyermekei, sem pedig a kistelepülésen élõ
gyermekek számára nem áll rendelkezésre megfelelõ számban óvodai férõhely, vagy más
okból nem elérhetõ az intézmény bizonyos családok gyermekei számára.

A jobb feldolgozhatóság érdekében az egyes részterületeken mért teljesítmények
egyenkénti összehasonlítása helyett létrehoztunk olyan összevont faktorokat, amelyek
azoknak a fõ területeknek felelnek meg, amelyeket a szakértõk a gyermek iskolaérettsé-
gének eldöntéséhez fontosnak tartanak, tehát a következõket: 

– verbális tesztek fõfaktora (beszéd megértése, beszéd kifejezõkészsége, verbális gon-
dolkodás, megfigyelt kép és emlékezet/verbális);

– ábrázolást mérõ tesztek fõfaktora (ábrázoló-kifejezõ készség, Goodenough-teszt,
Bender);

– intelligenciát mérõ tesztek fõfaktora (általános tájékozottság, mennyiségfogalom,
verbális gondolkodás, performációs gondolkodás, Budapesti Binet, Raven, MAWGYI);

– érettséget mérõ tesztek fõfaktora (munkaérettség, mozgáskoordináció).
Ezután megvizsgáltuk, hogy a teszteredmények és a kutatásunkban rendelkezésre álló,

úgynevezett „kemény adatok” (a gyermek neme, életkora, lakóhelye) mutatnak-e valami-
féle szisztematikus összefüggést. Azt találtuk, hogy a gyermek neme alapján csupán az
érettség terén volt némi, de nem szignifikáns különbség a lányok javára. A gyermekek élet-
kora, vagyis hogy a vizsgálati idõszak lezárulásakor betöltötték-e már a 7. évet, vagy nem,
– meglepõ módon – nem befolyásolta az egyes területeken nyújtott teljesítményeket. A
gyermek lakóhelye viszont összefüggést mutatott bizonyos területek fejlettségével: a kiste-
lepülésen élõ gyermekek intelligencia-szintje (azon teljesítmények összessége, amelyeket
a minta egészében vizsgáltak, tehát nem ideértve a csupán néhány tucat esetben felvett spe-
ciális teszteket) sokkal alacsonyabb volt, mint a városi és a budapesti gyerekeké. Az ábrá-
zolás fejlettsége területén az összes ábrázolást mérõ teszt (beleértve a Bender- és a Goode-
nough tesztet is) együttes teljesítménye a városi gyermekek esetében volt a legjobb, a fõ-
városiaké pedig a leggyengébb. (Ez azonban csak 289 gyerekre vonatkozó, de szignifikáns
különbségrõl tanúskodó eredmény. Ugyanakkor ha csak az ábrázolókészség változójával
számolunk, ez a különbség szintén megmutatkozik, most már a teljes minta tekintetében.) 

Ugyancsak megnéztük, hogyan érinti a (rendszeres, több évi) óvodába járás a teszt-
eredményeket. Azt találtuk, hogy szinte minden teszteredményre hatással volt az óvodai
elõtörténet. Az érettséget (munkaérettség, mozgáskoordináció) kivéve minden téren job-
ban teljesítettek azok, akik több évig jártak óvodába. Ez az összefüggés részben rárímel
az elõbbi megállapításra, azaz hogy a kistelepülésen élõk – akik között alacsonyabb az
óvodába járás aránya – gyengébb teljesítményt mutattak, legalábbis az intelligencia-fak-
tor területén. Akik nemcsak óvodába jártak, hanem valamiféle elõzetes fejlesztésben is
részt vettek (és láttuk, hogy ezek többsége az óvoda közvetítése révén részesült célzott
fejlesztésben), egyedül az ábrázolás fejlettségét mérõ feladatokban (beleértve a Bender-
és a Goodenough-tesztet is) nyújtottak jobb teljesítményt, mint azok, akikkel nem történt
speciális foglalkozás. Más téren azonban – úgy tûnik – az elõzetes fejlesztés nem fejtett
ki érzékelhetõ hatást a gyermekek különbözõ területeken nyújtott teljesítményére. 

Miután csak kevés területen láttunk szignifikáns összefüggést a különbözõ területeken
nyújtott teszteredmények és a gyermekeket jellemzõ háttér-adatok között, megnéztük,
vajon az egyes területek fejlettsége egyforma ütemben és módon jellemzi-e általában a
gyerekeket, vagyis hogy létezik-e valamiféle jellemzõ mintázata a különbözõ részképes-
ségek fejlettségének a vizsgált gyermekek esetében. Teszteredményeik alapján
klaszterekbe rendezve a gyermekeket azt találtuk, hogy egy részük minden területen in-
kább jónak, elfogadhatónak, míg másik részük minden területen szélsõségesen alultelje-
sítõnek mutatkozik, a harmadik klaszterbe pedig az enyhén alulteljesítõk kerültek, vagyis
az egyes teszteredmény-faktorok maximálisan korrelálnak egymással. (2. táblázat)
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2. táblázat. Összesített teszteredmények alapján képzett csoportok megoszlása 

Gyakoriság                               Százalék

Átlagosan teljesítõk 219 26
Enyhén lemaradók 261 31
Szélsõségesen alulteljesítõk 234 28
Nincs adat 135 15
Összesen 849 100

Ez az eredmény többféle feltételezést enged meg számunkra. Az egyik, hogy a használt
vizsgálati módszerek, még ha a feladatok sokféleségével igyekeznek is árnyalt képet mutatni
a gyermek különbözõ területeken tapasztalt fejlettségérõl, valójában nem képesek differen-
ciálni az egyes teljesítménytípusok között. A másik, hogy a gyermekek többsége valóban úgy
fejlõdik, hogy akinél elmaradás tapasztalható az egyik területen, az nagy valószínûséggel más
területeken is elmarad társaitól. A harmadik viszont, hogy a vizsgálatot végzõ szakemberek –
mint bárki más – hajlamosak a sztereotipikus véleményalkotásra, és mivel a vizsgálati mód-
szerek javarésze ugyan standard tesztfelvételt igényel, de annak szubjektiv értékelését fogad-
ja el, így lehetséges, hogy a valamely téren alulteljesítõ gyerek más képességeit is az elsõ
benyomás vagy az elsõ rossz részteljesítés alapján ítéli meg a vizsgáló. 

A vizsgálatot végzõ szakember véleménye a gyermek fejlettségbeli elmaradásának okairól

A közremûködõ szakemberektõl azt kértük, minden egyes vizsgálat lezárta után tölt-
senek ki egy értékelõ listát azokról a gyerekekrõl, akiknek a teljesítményét nem találták
elégségesnek ahhoz, hogy az általános iskola elsõ osztályába mehessenek – azokról
tehát, akik számára bármilyen speciális fejlesztést javasolnak, vagy kis létszámú osztály-
ba, speciális osztályba, kisegítõ iskolába kívánják utalni, vagy akár az óvoda nagycso-
portjának megismétlését (kijárását) javasolják. Azok a gyermekek, akik az általános isko-
la normál elsõ osztályába léphetnek, és a szakvélemény szerint nem szükséges számukra
semmiféle kiegészítõ fejlesztés, a további elemzéseinkben már nem szerepelnek. 199
ilyen gyermek volt, akit valamilyen okból a nevelési tanácsadóba vagy a szakértõi
bizottság elé javasoltak a beküldõk, de a vizsgálat lefolytatása után a szakemberek
mégsem tartották õket korosztályuktól elmaradottaknak. Vizsgálatunk tehát a továbbiak-
ban arról a 650 gyermekrõl szól, akik „kiestek a rostán”.

Az iskolaéretlennek minõsült, illetve valamilyen fejlesztésre javasolt gyermekek
különbözõ okokból maradhatnak le korosztályuktól. Szakirodalmi ismereteink alapján és
a nevelési tanácsadókban, szakértõi bizottságokban dolgozó munkatársaink segítségével
összeállítottunk egy listát az elmaradás lehetséges okairól. Ezeket az okokat a vizsgála-
tot végzõk négyfokú skálán minõsíthették aszerint, hogy az adott gyermek esetében
szerepet játszottak-e, és ha igen, milyen mértékben. 

A 3. táblázaton bemutatjuk, hogy a szakértõk az általunk felkínált okok alapján
hogyan vélekedtek a gyermek elmaradásának okáról.

A 3. táblázaton láthatjuk, hogy a mintának csak kisebb részét teszik ki azok a gyerme-
kek, akiknek elmaradása mögött nem feltételeznek a szakértõk súlyos szociális nehézsé-
geket, kulturális, szocializációs „másságot”, vagy éppen a szülõk alacsony intelligenciá-
ját, fogyatékosságát. Ha ezen gyerekek mindegyikérõl nem is állítják azt, hogy lemaradá-
sukért egyedül ezek az okok valamelyike (vagy együttese) felel, jelentõs százalékban
mégsem zárják ki egészen ennek az esélyét, és egyértelmûen is (4-es minõsítéssel) magas
arányban teszik felelõssé a szociális-kulturális hátrányokat és az eltérõ családi nevelést a
gyermekek jelentõs részének elmaradásáért. A háttér-okok minõsítésének átlagai is ezek-
ben az esetekben a legmagasabbak – elsõ helyen a rossz szocio-ökonómiai státus áll 2,22-
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os átlagponttal –, és a másik három lehetséges ok átlagos minõsítése is jóval meghaladja
az egyéb okoknál látható átlagpontokat. A szociális depriváció, valamint a többségitõl el-
térõ kulturális, szocializációs minták hazai – és különösen a vizsgált régiókban tapasztal-
ható – viszonyok között nagy valószínûséggel a szakértõkben azt a vélekedést alakítják ki,
hogy a vizsgálaton megjelent gyermek a roma kisebbséghez tartozik. A rossz szocio-
ökonómiai státus másik két változóhoz képest magasabb aránya viszont arra utal, hogy a
szegénység nem csak a roma gyerekeket sújtja, nem csak az õ „normális” fejlõdésüket ne-
hezíti meg, hanem ennél tágabb kört érint. Másrészt arra is gondolhatunk, hogy a vizsgá-
lók a cigány etnikumhoz tartozást önmagában is iskolaérettséget veszélyeztetõ tényezõnek
tekintik, még akkor is, ha a cigánynak tartott gyermek vélhetõen nem szegény. 

3. táblázat. Az elmaradás feltételezett oka (%) és az egyes háttér-okok átlagos pontszáma (N = 650)
(A –  egyáltalán nem jellemzõ, B – inkább nem jellemzõ, C – inkább jellemzõ, D – nagyon jellemzõ,  
E – összesen, F – háttér-ok minõsítésének átlaga)

Háttér-ok A B C D E F

Organikus sérülés, genetikai rendellenesség 62 14 12 12 100 1,75
Minimális agykárosodás (pl. oxigénhiány) 65 14 15 6 100 1,64
Részképességzavar minimális agykárosodás 
gyanúja nélkül 63 14 16 7 100 1,70
Rossz szocio-ökonómiai státusz 38 20 27 16 100 2,22
Nyelvi hátrány, a gyermek anyanyelve 
nem magyar 79 11 7 3 100 1,35
A többségitõl eltérõ kulturális háttér 53 15 20 12 100 1,92
A többségitõl eltérõ szocializáció 46 16 23 15 100 2,08
A szülõk fogyatékossága, alacsony 
intelligenciája 45 22 22 10 100 1,99
A szülõk nem megfelelõ hozzáállása az 
óvodához, iskolához 60 20 14 7 100 1,68
A gyermek elhanyagolása 61 23 11 5 100 1,60
Viselkedés-, figyelemzavar 33 23 29 15 100 1,86
Pszichés problémák, érzelmi labilitás, 
infantilizmus 23 27 31 18 100 1,61
Verbális készségek általános fejletlensége 23 24 29 25 100 1,56

A következõ háttér-okok a családi nevelés különbözõ zavaraival kapcsolatosak. Ezek
között a szülõk fogyatékossága, alacsony intelligenciája szintén olyan tényezõ, ami a
vizsgálók szemében utalhat a roma származásra – ezt az elemzésnek ezen a szintjén még
csak a megoszlások elõbbiekhez hasonló arányai alapján feltételezhetjük. A szülõk nem
megfelelõ hozzáállása az óvodához, iskolához, illetve a gyermek elhanyagolása viszont
olyan jellemzõk, amelyeket a területen dolgozó szakemberek inkább az úgynevezett
„lumpen” családoknak szoktak tulajdonítani. Ez a feltételezés azonban viszonylag ritkán
fogalmazódott meg mintánkban. 

Az elutasítási sorrend alapján viszont azt láthatjuk, hogy a gyermekek 79 százalékát,
tehát túlnyomó többségét a kérdõívet kitöltõk úgy látják, mint akiknek elmaradásaiért a
nyelvi hátrány (a gyermek anyanyelve nem magyar) egyáltalán nem felelõs. Ilyen hatá-
rozott elutasítása az esetleges nyelvi nehézségeknek sajnos arról árulkodik, hogy még a
szakemberek sem kívánják tudatosítani magukban, hogy roma családokban – és különö-
sen a vizsgált régiókban, Baranyában és Észak-Magyarországon – a más (beás, romani)
anyanyelv, illetve legalábbis a kétnyelvûség egyáltalán nem ritka, és éppen ilyen fiatal
életkorban még a kétnyelvû gyermekek esetében is számítani lehet a magyar nyelven tör-
ténõ kifejezõkészség nehézségeire, függetlenül a gyermek fejlettségétõl. Nyelvészek fel-
hívják a figyelmet az úgynevezett „lingvicizmusra”, a nyelvi különbözõség létét tagadó,
negligáló elõítéletre, amely elhomályosítja azt a tényt, hogy különbözõ anyanyelvek, csa-
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ládi nyelvek léteznek a homogénnek tekintett magyar nyelvi közegben is. A nyelvi kü-
lönbözõség mint fejlettséget akadályozó tényezõ háttér-okként való ritka megjelölése a
minõsítések átlagából is kitûnik – itt találjuk a legalacsonyabb átlagpontszámot. Ugyan-
csak itt fordul elõ a legkisebb arányban az a gyanú, hogy éppen ez az ok áll a teljesítés
fogyatékossága mögött.

Szintén magas, 60 százalékot meghaladó arányban utasítják el a vizsgálatot végzõ
szakemberek az organikus háttérokok mindegyikét (kifejezett genetikai rendellenesség,
sérülés, a perinatális károsodás valamely formája akár agykárosodással járó oxigénhiány,
akár agykárosodás gyanúja nélküli formában). Ugyanakkor ezek a minõsítések jobban
szórnak, mint az elõbbi, egységes megítélés, hiszen pl. az organikus sérülés, genetikai
rendellenesség mint háttér-ok az esetek 12 százalékában a szakértõk szerint egyértelmû
magyarázatát adhatja a tapasztalt lemaradásnak.

A lista végén szereplõ három háttér-ok viszonylag egyenletes szórása és a többi háttér-
októl eltérõ arányszámai arra utalnak, hogy ezek az iskolaérettséget befolyásoló lehetsé-
ges tényezõk más típusúak, mint az elõbb felsoroltak. Magunk is úgy gondoljuk, hogy a
viselkedés- és figyelemzavar, a gyermek pszichés problémái, korához képest infantilis
megnyilvánulásai, illetve a verbális készségek általános fejletlensége elsõsorban nem
okai az eltérõ fejlõdésmenetnek, hanem inkább következményei, lehetséges megnyilvá-
nulási formái. Ezek a háttér-okok logikai sorából kilógó, más minõségû jellemzõk elsõ-
sorban a szakértõk kívánsága alapján kerültek a listába, ezért nem hárítottuk el szerepel-
tetésüket, de a további, többváltozós elemzéseinkben már nem foglalkozunk velük.

A következõkben megnéztük, vajon a különbözõ háttér-okok feltételezése változik-e a
vizsgált gyermek lakóhelye szerint. (4. táblázat) 

4. táblázat. A gyermek lakóhelye és a jellemzõnek tartott háttér-okok elõfordulásának gyakorisága

Háttér-okok („inkább jellemzõ” és „nagyon jellemzõ” Fõváros Város Falu Összesen
minõsítés együttes százalékos aránya) N = 209 N = 175 N = 250 N = 634*

Organikus sérülés, genetikai rendellenesség 21 23 25 24
Minimális agykárosodás 23 19 20 21
Részképességzavar agykárosodás gyanúja nélkül 32 20 17 23
Rossz szocio-ökonómiai státus 46 31 46 43
Nyelvi hátrány, a gyermek anyanyelve nem magyar 10 11 10 10
A többségitõl eltérõ kulturális háttér 51 26 34 32
A többségitõl eltérõ szocializáció 39 34 41 38
A szülõk fogyatékossága, alacsony intelligenciája 31 20 23 32
A szülõk nem megfelelõ hozzáállása az óvodához, iskolához 22 16 24 21
A gyermek elhanyagolása 11 15 22 16

* A szám kismértékben eltér a 650-es mintanagyságtól, amely a normál általános iskolába javasoltak 
leválogatása után alakult ki, de adott esetben a hiányzó adatok miatt ez volt a tényleges mintanagyság. A
továbbiakban is hasonló táblázatokon a 650-nél valamivel alacsonyabb tényleges létszámokkal találkozunk.

Láthatjuk, hogy a vizsgálatra került és a normál általános iskola elsõ osztályába nem
javasolt gyermekek több, mint 40 százalékánál a rossz szocio-ökonómiai státusz a veze-
tõ ok az elmaradás indoklásában. Ezt követi a többségitõl eltérõ szocializáció, majd egy-
forma arányban, még mindig a minta egyharmadának esetében a többségitõl eltérõ kul-
turális háttér és a szülõk fogyatékossága, alacsony intelligenciája. A betegségre – vele-
született vagy a születés után elszenvedett károsodásra – utaló háttér-okok feltételezése
a gyermek alulteljesítése okaként nem éri el a lemaradó gyermekek negyedét sem.
Ugyanakkor az is látszik, hogy a különbözõ településeken lakó gyermekek alulteljesíté-
sének indoklása más-más arányokat mutat a listán szereplõ lehetséges tényezõk esetében.
Már önmagában is meghökkentõ a minta több, mint felére jellemzõnek tartott kulturális
másság mint lemaradáshoz vezetõ ok tételezése a vizsgált fõvárosi gyermekek esetében,
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de azt is láthatjuk, hogy kétszer annyiszor jelölték ezt a minõsítést Budapesten, mint a
városi almintában. Igaz, ha figyelembe vesszük, hogy a „város” a mi kutatásunkban Mis-
kolcot, Pécset, Kazincbarcikát, vagy Baranya-, B-A-Z-, illetve Pest megye kisebb-na-
gyobb városait, a kistelepülések e három megye falvait, a fõváros viszont elsõsorban a
VIII. és a IX. kerületet jelenti, érthetõvé válik ez a különbség. A két utóbbi településtípus
– ha nincs is ismeretünk a pontos mértékrõl – a szegény, és egyúttal a roma lakosság ma-
gasabb arányaival jellemezhetõ, mint a jóval rétegzettebb megyeszékhelyek vagy egyéb
városok. Így az ezeken a területeken mûködõ nevelési tanácsadókban és szakértõi bizott-
ságokban is nagyobb arányban fordulnak meg szociálisan deprivált és/vagy a többségi-
tõl eltérõen szocializált, eltérõ kulturális háttérrel rendelkezõ családok gyermekei. 

Az azonban, hogy az ilyen háttér egyúttal „fogyatékossághoz” is vezet, már nem a te-
lepülés szociális rétegzõdésével, hanem inkább más feltételekkel magyarázható. Felvet-
hetõ a megelõzõ óvodába járás gyakorisága, idõtartama mint a lemaradásért felelõs egyik
fontos tényezõ. Láttuk, hogy a fõvárosban és a kistelepüléseken alacsonyabb volt az óvo-
dáztatási arány, mint a városokban. Olyan ördögi kör sejlik fel már a kereszttáblák alap-
ján is, miszerint Budapest belsõ kerületeiben, illetve a vizsgált kistelepüléseken magas a
szegény és roma családok aránya, ezekbõl a családokból a gyermekek kisebb valószínû-
séggel jutnak el rendszeresen óvodába, illetve csak rövidebb ideig, sok esetben csak az
iskoláskort megelõzõ egy évben látogatják azt, ennek következtében nem képesek meg-
felelni az iskolaérettségi teszteknek. A vizsgáló szakemberek ezek után az adott vizsgá-
lati eszközök segítségével már csak a súlyos lemaradást képesek konstatálni, és ezért a
családok szociális és etnikai sajátosságait teszik felelõssé. (Hasonló megállapítást tesz a
pedagógusokkal kapcsolatban Girán és Kardos, 1997) Másrészt arra is gondolhatunk,
hogy maga az iskolaérettségi vizsgálat, a rugalmatlan és szándékai ellenére differenciá-
latlan tesztelési módszer (hiszen láttuk, hogy aki az egyik területen alulteljesít, az a mé-
rések szerint nagy valószínûséggel más területeken is lemarad) nem képes kiszûrni az ér-
telmi képességek valódi deficitjét. Ehelyett csak az iskolai beválás esélyét igyekszik
prognosztizálni, és ennek szellemében akkor jár el jól, ha a vizsgálaton megjelenõ és
gyengén teljesítõ szegény/roma gyerekeket a speciális oktatási formák valamelyikébe
irányítja. Nem zárhatjuk ki a sztereotipikus véleményalkotást sem, tehát hogy a gyenge,
hiányos óvodai háttérrel rendelkezõ szegény/roma gyerekek már megjelenésükkel kiala-
kítják a vizsgálóban azt a képet, hogy alkalmatlanok a normál iskolai karrierre. 

Ugyancsak kézenfekvõ magyarázatot kínált a gyermek elmaradásának jellemzésére –
ha létezett – a gyermekorvosi vizsgálat eredménye. Azt találtuk, hogy ha az orvos vala-
mely genetikai kórképet, vagy éppen születéskori károsodást, tehát koraszülöttséget,
oxigénhiányt stb. említett, illetve néven nevezett valamely betegséget, ami a gyermek tel-
jesítményére kihathat, akkor a vizsgáló nagy valószínûséggel bejelölte az organikus okok
valamelyikét mint az elmaradásért felelõs háttér-okot. A szakorvosi vélemény és az okok
e részének szoros korrelációja természetes és indokolt, bár teljes mértékben csak akkor
lenne meggyõzõ számunkra, ha az iskolaérettségi vizsgálatban nyújtott teszteredmények
is igazolnák az alulteljesítés speciális voltát és eltérését a fent jellemzett, inkább a szoci-
ális deprivációból és kulturális másságból eredõ alulteljesítéstõl. 

Láthattuk, a gyermekek fejlõdésbeli elmaradásának magyarázatául felhozott egyes
háttér-okok gyakorisági adatai (és azok összevetése a gyermek lakóhelyével) meggyõzõ
bizonyítékkal szolgáltak ahhoz, hogy a vizsgált gyermekek nagyon is különbözõ okok-
ból kerültek a szakértõk látókörébe, és a vizsgálatot végzõk maguk is érzékelték a vizs-
gált gyermekek eltérõ típusait. Ezt a megállapításunkat tovább erõsíti az elvégzett faktor-
analízis, mely szerint az elmaradás okaként szereplõ háttér-okok nem függetlenek egy-
mástól, hanem jól meghatározhatóan három faktoron helyezkednek el. 

Az elsõ faktor a szociális-kulturális okok faktora. Ezen a faktoron található a
részképességzavar(ok) minimális agykárosodás gyanúja nélkül, a rossz szocio-ökonómiai
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státus, a nyelvi hátrány, a többségitõl eltérõ kulturális háttér és eltérõ szocializáció, a szü-
lõk fogyatékossága, alacsony intelligenciája, illetve a szülõk nem megfelelõ hozzáállása
az óvodához, iskolához. Ezek a tényezõk nagymértékben együtt járnak, köztük szoros a
korreláció. A nyelvi hátrány és a többségitõl eltérõ kulturális háttér ugyan kevésbé korre-
lál ezekkel a háttér-okokkal, mint amilyen szoros a kapcsolat a többi felsorolt jellemzõ kö-
zött, itt azonban azt a tendenciát látjuk, hogy a gyermekek egy csoportjára vagy egyik ok
sem jellemzõ, vagy csak az eltérõ kulturális háttér meglétét vélelmezik a vizsgálók. Ha
azonban a nyelvi hátrány megjelenik mint háttér-ok, az minden esetben párosul a kulturá-
lis mássággal is. Nyilván ez az együttjárás azokat a gyermekeket jellemzi, akik „fogyaté-
kossága” nem más, mint az, hogy a cigányság olyan csoportjához tartoznak, amely õrzi a
közösség kulturális tradícióit, használja saját, eltérõ anyanyelvét. A roma gyermekek tá-
gabb körét a vizsgálók – ahogy általában a többségi társadalom is – inkább szociálisan jel-
lemezhetõ csoportnak látják, vagyis szegény, tanulatlan, a gyermekeik iskoláztatásával
kapcsolatban felelõtlen, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges nevelést nem biztosító
családok gyermekeiként. Természetesen nem zárhatjuk ki azt sem, hogy ebbe a faktorba
nem-roma – a már említett szegény, „lumpen” – családok gyermekei is bekerültek.

A második komponenst azok a pszichés okok alkotják, amelyeket – mint már említet-
tünk – nem tekintünk tényleges háttér-okoknak, inkább bármely lehetséges háttér-ok kö-
vetkezményének hihetjük, azaz a viselkedés-, illetve figyelemzavar és a pszichés problé-
mák, érzelmi labilitás, infantilizmus tûntek szintén összetartozó jellemzõknek.

A harmadik faktoron pedig az organikus okok helyezkednek el, tehát a genetikai rend-
ellenesség, a  magzati, illetve perinatális sérülés, mely a vizsgálóban a minimális agyká-
rosodás gyanúját vetette fel. 

Az egyes faktorok élesen kirajzolódnak, és nem találtunk közöttük semmifajta korreláci-
ót. Tehát nem állíthatjuk, hogy abból, hogy valakire a szociális-kulturális háttér-okok jellem-
zõek, egyúttal az is következik, hogy az organikus faktor ne jellemezhetné õt, és viszont.
Ugyanez áll az egyébként elhanyagolható pszichés faktorhoz tartozásra is. Elõfordulhat, és
elõ is fordult a mintánkban szereplõ gyermekek között is, hogy egy-egy organikus okokkal
jellemzett gyermek esetében a vizsgáló egyúttal a gyermek szegénységét és/vagy cigánysá-
gát is olyan tényezõnek tekintette, amely hátráltatja õt az egészséges fejlõdésmenetben. 

Ezt a továbbiakban klaszter-elemzéssel próbáltuk feltárni, miáltal megismerhettük a
háttér-okok egymással való összefüggéseinek mintázatait és azok gyakoriságait. A „tisz-
ta” klasztereken kívül (csak „organikus”, csak „szociokulturális”, illetve csak „pszichés”
csoportokon kívül, ezek kombinációit is megismerhettük. A kutatásunk elvei alapján ke-
zelhetetlen, tisztán „pszichés” klaszter volt a legnépesebb, ide sorolódott a gyermekek 19
százaléka. A másik két „tiszta” csoport már jóval kevesebb gyermeket foglalt magába, a
csak organikus háttér-okkal jellemzett gyermekek 7 százalékos és a csak szociokulturális
okkal jellemzett gyermekek 6 százalékos aránnyal szerepeltek. A háttér-okok kombiná-
ciói alapján viszont azt láttuk, hogy szociális-kulturális okok mellé sorolt pszichés ma-
gyarázatokkal a lemaradók mintájának 14 százalékát, az organikus és szociális okok
együttjárásával pedig 12 százalékát jellemezték a szakemberek. Ha a fentiek alapján kí-
sérletet tennénk arra, hogy megbecsüljük, vajon a vizsgálatokon megjelent gyermekek
mekkora arányát tekintik szakértõink olyanoknak, akiknek elmaradásában a roma szár-
mazás jelentõs szerepet játszott, ezt az arányt nagyjából 32 százalékosra tehetnénk. 

Úgy gondoltuk, érdemes megnéznünk, hogy vajon van-e olyan jellegzetes teljesítési
forma, ami miatt a vizsgáló szakemberek különbözõ háttérokokra gyanakodnak. Elõze-
tes beszélgetéseink alkalmával a pszichológus-gyógypedagógus kollegák több példát is
említettek arra, melyek azok a jellegzetes részképesség-zavarok, hiányok, viselkedésfaj-
ták, az alulteljesítés különbözõ formái, amelyek vagy valamely betegséghez, kórképhez,
vagy pedig éppen a gyermek szociokulturális helyzetéhez köthetõk. Kíváncsak voltunk,
ezek a megfigyelések vajon visszatükrözõdnek-e a kutatási eredményekben. 
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Megvizsgáltuk tehát, hogy a különbözõ teszteredményekben tapasztalt alulteljesítés
mutat-e összefüggést azzal, hogy a vizsgálatot végzõ szakemberek milyen mértékben je-
lölték meg az egyes háttér-tényezõket az alulteljesítés okaként. A háttér-okoknál a jobb
áttekinthetõség kedvéért az „inkább jellemzõ” és a „nagyon jellemzõ” minõsítéseket ösz-
szegeztük, és csupán ezek együttes százalékos elõfordulásait vetettük egybe a különbö-
zõ területeken a „normális” szintet nem elérõ gyermekek eredményeivel. (5. táblázat)

5. táblázat. A teszteredmények szerinti faktorok és a háttér-okok összefüggései (A*-gal jelölt összefüggések a
khi-négyzet próba alapján szignifikánsnak bizonyultak.)

Érés-faktor Intelligencia-faktor Ábrázolás-faktor Verbalitás-faktor

Organikus, genetikai 33* 38 50 32*
Minimális agykárosodás 25* 25 24 23
Részképességzavar 18* 12* 14* 20
Rossz szocio-ökonómiai státus 43 47* 58* 52*
Eltérõ kulturális háttér 32 37* 39* 39*
Eltérõ szocializáció 40 44* 43 45*
Szülõk alacsony intelligenciája 34 39* 48* 40*

Jól látható, hogy a vizsgálatot végzõ szakemberek az érés-faktorbeli teljesítményeket
úgy látják, mint amelyek döntõen csak organikus okokkal függenek össze, és nem befolyá-
solja az ezen a faktoron található eredményeket a gyermek szociális helyzete vagy kulturá-
lis mássága.  Ezzel szemben az intelligenciával és az ábrázolási képességgel szerintük szin-
te az összes olyan háttér-tényezõ összefügg, amelyben a gyermek társadalmi, családi hely-
zete fejezõdik ki. (Jelen esetben azokat az összefüggéseket látjuk, ahol a feltételezett hátrá-
nyos szociális helyzet rossz teljesítményt eredményez.) A verbalitás-faktoron nyújtott tel-
jesítmények is döntõen szociális tényezõkkel magyarázhatóak a kutatásban részt vevõ pszi-
chológusok-gyógypedagógusok szerint, bár az a vélemény is kifejezõdik, miszerint az or-
ganikus sérülés, genetikai károsodás is kihat a gyermek verbális képességeire.

Összességében pedig azt látjuk, hogy vizsgálatokat végzõ szakértõk szemében a különbö-
zõ területeken tapasztalható alulteljesítés sokkal gyakrabban és erõteljesebben függ a gyer-
mek szociális helyzetétõl, a család társadalmi státusától, a gyermek családjának a többségi-
tõl eltérõ kulturális és szocializációs sajátosságaitól (tehát, hogy nagy valószínûséggel a
gyermek roma), mint a veleszületett károsodásoktól vagy a gyermek élete során szerzett be-
tegségeitõl, fogyatékosságától. Természetesen nem tudhatjuk, hogy ez az összefüggés 
mennyire objektív, hiszen itt a mért teszteredményeket nem a gyermek tényleges egészség-
ügyi vagy éppen szociális státusával, hanem csak a vizsgáló erre vonatkozó feltételezésével
vetettük egybe. Ugyanakkor a szakember a teszteredményeken kívül ismer néhány objektív
adatot is a gyermekkel kapcsolatban – például a gyermek óvodai elõtörténetét, vagy ahol
van, gyermekorvosi, gyógypedagógiai  szakvéleményt –, illetve személyesen találkozik a
gyermekkel és valamelyik szülõjével. Azt viszont már nem tudhatjuk, hogy a teszteredmé-
nyek, az ismert  háttéradatok, valamint a személyes találkozás alapján kialakított összkép-
ben melyik tényezõ játssza a meghatározó szerepet akkor, amikor a szakember a véleményét
megfogalmazza, illetve a gyermek további sorsára vonatkozó döntését meghozza.

A javasolt képzési forma

A nevelési tanácsadókban és szakértõi bizottságokban vizsgálaton megjelent gyerme-
kek számára az a tét, vajon alkalmasnak találják-e õket az általános iskola elsõ osztályá-
ba való beiratásra, vagy pedig valamely speciális oktatási formát tanácsolják számukra.
A speciális oktatási forma gyûjtõnév alatt foglaltuk össze az összes olyan lehetséges kép-
zési helyet, ami nem a normál elsõ osztály, és ahol a gyermek a következõ tanévet tölte-
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ni fogja. Ezek típusát és az egyes oktatási-képzési intézményekbe  javasolt gyermekek
mintán belüli megoszlását a 6. táblázat mutatja.

6. táblázat. A javasolt képzési forma 

Gyakoriság Százalék

Általános iskola 1. osztálya 199 23,6
Általános iskola 1. osztálya + fejlesztés 60 7,1
Óvoda nagycsoportja 88 10,4
Óvoda nagycsoportja + fejlesztés 232 27,5
Kislétszámú osztály 92 10,9
Szakértõi bizottság 28 3,3
Kijelölt általános iskola (kisegítõ iskola) 101 12,0
Magániskola, alapítványi iskola 8 0,9
Egyéb 37 4,4
Összesen 849 100,0

A javasolt speciális képzési formák több szempontból is különböznek egymástól. Az
óvoda nagycsoportjának megismétlése, illetve a további egy évi óvodába járás – fejlesz-
téssel kiegészítve – azt fejezi ki, hogy a gyermek elmaradásának csökkentését, behozá-
sát a szakértõ lehetségesnek és kívánatosnak is tartja, úgy véli, ez a további év talán elég-
séges lesz számára ahhoz, hogy az iskolaérettséget elérje. Aki az általános iskola elsõ
osztályába mehet, csupán egyidejûleg célzott fejlesztést javasolnak számára, szintén
nagy eséllyel utoléri majd társait. Akit azonban a nevelési tanácsadókból a szakértõi bi-
zottság elé irányítanak, nagy valószínûséggel olyan mértékben látják elmaradva korától,
illetve teljesítményét az iskolai beváláshoz szükséges teljesítménytõl, hogy innen se 
vissza az óvodába, se a normál iskolába nem vezethet már az útja, hanem csak a kis lét-
számú osztály, vagy még inkább a mostanában „kijelölt általános iskola” néven szereplõ
kisegítõ iskola felé. Még egyértelmûbb azok helyzete, akiket a szakértõi bizottságokból
már eleve ezekbe az iskolatípusokba irányítanak. Ezekbõl az intézményekbõl már sok
esélye nincs a gyermeknek az elmaradás behozatalára, társainak utolérésére. A magánis-
kola egyes helyeken és bizonyos társadalmi rétegek gyermekei számára esetleges kibú-
vó lehet a zsákutcás intézménytípusok elõl, de az ide irányított gyermekek mintán belü-
li alacsony aránya nem engedi meg, hogy többet tudjunk meg róluk.

Így az átláthatóbb elemzés céljaira a beiskolázási javaslatokat összevonva három ka-
tegóriát alakítottunk ki. Az elsõ kategória az általános iskola elsõ osztályát és az ott foly-
tatandó speciális fejlesztést foglalja magába. A másodikba azok kerülnek, akiket az óvo-
da nagycsoportjának megismétlésére, esetleg ottani fejlesztésre javasoltak. A harmadik
kategóriát pedig nevezhetjük a „szegregált iskolatípusok” kategóriájának, hiszen akár a
kislétszámú osztályba, akár az úgynevezett kijelölt általános iskolába küldik, illetve ha a
nevelési tanácsadó a szakértõi bizottságba utalja a vizsgált gyermeket (alapvetõen azzal
a gyanúval, hogy a gyermeket speciális iskolában lenne célszerû elhelyezni), hogy az
hozza meg iskoláztatásával kapcsolatban a döntést, ez minden esetben a kortársaktól el-
különítõ iskola- vagy osztálytípusban folytatandó tanulmányi utat jelent. Az így létreho-
zott kategóriák szerint most már megnézhetjük, vajon a „kemény adatok” alapján talá-
lunk-e jellegzetes eltéréseket a gyermekek beiskolázási javaslatai között.

A gyermek neme alapján nem találtunk különbséget a javaslatok tekintetében. Ez ta-
lán csak azért említésre méltó, mert a minta egészében – mint láthattuk – a fiúk kétsze-
res arányban képviseltetnek, mint a lányok. Aki azonban már a szakemberek elé került,
úgy látszik, nem esik más-más megítélés alá aszerint, hogy fiú-e vagy lány.

A gyermek lakóhelye azonban már hatással van a gyermek sorsának meghatározására.
A kistelepülésen élõk számára a leggyakoribb javaslat az óvoda nagycsoportjának meg-
ismétlése, döntõen a speciális fejlesztés igényének megfogalmazásával együtt. Tudjuk,
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hogy ezen a településtípuson a gyermekeknek csak 70 százaléka járt megelõzõen rend-
szeresen óvodába, így örvendetes, hogy a szakemberek ezt a gyermek sorsát nem meg-
pecsételõ oktatási formát választják legszívesebben. Ugyanakkor a fõvárosban, ahol a
három településtípus között a legrosszabb óvodázási mutatókat találtuk, a szakértõk a
legkevésbé hajlamosak a gyermeket visszairányítani az óvodába. Igaz, ha mégis az óvo-
dába járást tanácsolják, akkor azt a célzott fejlesztésre vonatkozó javaslattal együtt te-
szik. Ami a fõvárosban vizsgált gyermekek minta egészétõl drasztikusan különbözõ vol-
tát mutatja, az azonban a normál általános iskola felé irányítás legalacsonyabb, viszont a
szegregált képzési forma valamelyikét megfogalmazó javaslat legmagasabb, közel 40
százalékos aránya. A vizsgált fõvárosi gyermekek körében az alapítványi és magánisko-
lák és egyéb, a kutatásban nem részletezett oktatási formák is feltûnõen gyakrabban ke-
rülnek a javaslatba, mint a másik két településtípuson.

A vizsgálati eredmények és a javasolt képzési forma
Láttuk, hogy a tesztek nem tudtak hatékonyan differenciálni a gyerekek között különbö-

zõ területeken nyújtott teljesítményeik között, vagyis hogy az a gyerek, aki valamely terü-
leten szélsõségesen gyengének, enyhén lemaradónak vagy éppen átlagosnak minõsült, az a
többi vizsgált területen is hasonló teljesítményt nyújtott. Kíváncsiak voltunk arra, vajon a
teljesítmény globális szintje hogyan befolyásolja a szakértõ által meghozott javaslatot. 

A javaslatokat ismét három kategóriába soroltuk, de eltérõen az elõbb használt beso-
rolástól, most igyekeztünk komolyan venni a lehetséges oktatási-fejlesztési típusoktól
várt hatást, és ezért a célok szempontjából osztályoztuk a gyermek számára meghatáro-
zott intézményt. 

Az elsõ kategóriába a normál általános iskolába irányított gyermekeket soroltuk. Itt
akár részesül a gyermek kiegészítõ fejlesztésben, akár nem, iskolai pályája a normál kere-
tek között kezdõdik, és nagy valószínûséggel semmilyen befolyással nem lesz iskolai kar-
rierjére az, hogy iskolaérettségét a beküldõ megkérdõjelezte, és szakértõi döntéssel került
az iskolába. A második csoportba azok kerültek, akik számára valamiféle fejlesztést szük-
ségesnek tartottak, és ezért – az 1996 után született gyermekek esetében – vissza az óvo-
dába (esetleges kiegészítõ fejlesztéssel), vagy kislétszámú (korrekciós) osztályba irányí-
tották õket. Ezeket a megoldásokat jóhiszemûen a gyermek sorsát nem megpécsetelõ, spe-
ciális fejlesztési formáknak tarthatjuk, hiszen – legalábbis az elvek szintjén – ezekben az
intézményekben a fejlesztésen van a hangsúly, azon, hogy a gyermek idõvel utolérje tár-
sait és a normál iskolában tanuljon tovább. A harmadik kategóriába pedig azokat soroltuk,
akik 1996 elõtt születtek (tehát már a vizsgálat idején is túlkorosak voltak), és mégis 
visszairányították õket az óvodába, vagy akiket a kisegítõ iskolába javasoltak, illetve a ne-
velési tanácsadóból a szakértõi bizottság elé küldtek. Akivel kapcsolatban így határoztak,
annak sorsát a döntés nagy valószínûséggel hosszú távon, esetleg egy életen át megpecsé-
teli. Hiszen ha például a legenyhébb esetben, a szakértõk által javasolt további egy óvo-
dai év után sikerül is az addigra 8 éves, vagy még idõsebb gyermeknek normál általános
iskolában elkezdenie a tanulmányait, a legalább elvárt általános iskolai végzettséget nehe-
zen tudja majd még iskolaköteles korában megszerezni, nem beszélve az életkorából adó-
dó várható konfliktusokról a majdani iskolai közösségben. A kijelölt általános iskolák pe-
dig eleve nem ígérik a normál iskolával egyenértékû tudás megszerzését vagy a továbbta-
nulás lehetõségét az ide irányított gyermekek számára.

Most már megnézhetjük, vajon az iskolaérettségi teszteken nyújtott teljesítmény
megfelel-e a beiskolázási javaslatoknak. (7. táblázat)

Bár a teljesítményszint és a beiskolázási javaslat között a minta egészét tekintve szig-
nifikáns a kapcsolat, tehát a szakértõk valóban a vizsgálat során tapasztalt képességek sze-
rint irányítják a gyermekek többségét a megfelelõ képzési forma felé, azért arra is fel kell
figyelnünk, hogy ez nem minden esetben történik így. Az elemzésnek ezen a szintjén még
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nem tudhatjuk pontosan, miért javasoltak 14 százaléknyi normál szinten teljesítõ gyerme-
ket kijelölt általános iskolába, vagy éppen az ezt a javaslatot megtenni hivatott szakértõi
bizottság elé. Azt sem tudhatjuk, a gyengén teljesítõk közel negyede, sõt, a szélsõségesen
alulteljesítõk 8 százaléka miért jut mégis a normál általános iskolába. És szintén kérdés,
mi vezet az enyhén alulteljesítõ gyermekek adott esetben meglehetõsen különbözõ meg-
ítéléséhez, hiszen nagyjából azonos arányban kerülnek „sorsukat nem megpecsételõ”
vagy „megpecsételõ” intézménytípusba, vagyis az intézménytípus kiválasztásával eseten-
ként megcélozzák fejlesztésüket, máskor viszont – úgy tûnik – lemondanak errõl.

Ezekre a kérdésekre a következõ, többváltozós elemzés segítségével kíséreltünk meg
választ adni. Megnéztük tehát, hogy a különbözõ teljesítménytípusok faktorai milyen
összefüggésben állnak a gyermek számára javasolt oktatási-képzési formával, most már
az ismert „kemény adatok” figyelembevételével.

Mind a négy fõfaktor (intelligencia, verbális készség, ábrázolás, érettség), amelyeket
az egyes területekre vonatkozó tesztek összesítésébõl állítottunk össze, a regresszióana-
lízis számításai szerint összefüggést mutatott azzal, hogy, milyen településtípuson lakik
a gyermek, járt-e elõzõleg óvodába, illetve hogy milyen javaslatot fogalmaztak meg szá-
mára a vizsgálatot lefolytató szakemberek. Az érettség- faktorra ezen kívül a gyermek
neme is befolyást gyakorolt – a lányok valamivel érettebbnek mutatkoztak, mint a fiúk.
A lakóhely oly módon függ össze egyrészt a tesztekben nyújtott  eredményekkel, más-
részt pedig a javaslattal, hogy a kistelepülésen élõ gyermekeket még a más településeken
élõkhöz képest rosszabb teljesítményük mellett is inkább irányítják a különbözõ speciá-
lis oktatási formák felé – kis létszámú osztályba, esetleg vissza az óvodába, célzott fej-
lesztést javasolva számukra –, mintsem a kisegítõ iskolába. A fõvárosban ez éppen for-
dítva van, ott még az elõbbieknél jobb teljesítménnyel is inkább a kisegítõ iskolába ke-
rülnek a korosztályuktól lemaradó gyerekek. Nem tudunk nem arra gondolni, hogy a ja-
vaslatokat itt nem a teljesítmény, hanem inkább az elérhetõ intézményi lehetõség befo-
lyásolta. Ha a kistelepülésen vagy közelében nem áll rendelkezésre a szélsõségesen
lemaradottak oktatását-fejlesztését szolgáló kisegítõ iskola, ott beérik az enyhén alultel-
jesítõk számára fenntartott oktatási típussal – még ha ez nem is áll összhangban a teszt-
eredményekkel. Ha pedig így van, akkor megkérdezhetjük, mi szükség van a bonyolult,
a korábban óvodába nem, vagy csak keveset és rendszertelenül járó gyermekek számára
az idegen közegben lefolytatott, épp ezért komoly frusztrációval járó és így teljesítmé-
nyüket még tovább rontó vizsgálatokra? 

A szakértõi vélekedés az elmaradás okáról és a javasolt képzési forma
Azt láttuk, a teszteredményeknek önmagukban csak korlátozott szerepük van abban,

hogy milyen iskolatípust javasolnak a gyermek számára a vizsgálatot végzõk. Érdemes
ezek után azt megnézni, vajon az elmaradás okaként felhozott magyarázatok hogyan hat-
nak ki döntéseikre. Azt szerettük volna megtudni, hogy a nevelési tanácsadókban és szak-
értõi bizottságokban dolgozó szakemberek mennyire támaszkodnak korábban felgyülem-
lett tapasztalataikra – arra a rutinra, amely segítségével már néhány mozaikból is ráis-
mernek bizonyos gyermeki típusokra, arra a tudásra, amit a környékbeli óvodákról, isko-
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7. táblázat. Teszteredmények szerinti klaszterek és a szakértõ beiskolázási javaslata. (A – Normál szinten tel-
jesítõk, B – Gyengén teljesítõk, C – Erõsen alulteljesítõk)

Iskolatípus A B                  C           Összesen
N=219 N=261 N=234 N=714

Általános iskola + fejlesztés 69 23 8 100
Óvoda és/vagy speciális képzés, fejlesztés 21 42 37 100
Kijelölt iskola vagy szakértõi bizottság 14 40 46 100



lákról, képzési formákról szereztek, vagy éppen azokra az ismereteikre, amelyekbõl a
társadalomról alkotott általános képüket is felépítették. Úgy gondoljuk, ha a teszteredmé-
nyek önmagukban nem biztosítják az egzakt döntést a teljesítmény alapján történõ sze-
lekcióra, akkor minden bizonnyal szerepet játszik az oktatási-fejlesztési formával kap-
csolatos javaslatban a teljesítmény-deficit mögött feltételezett ok tulajdonítása.

Ha kielégítõ választ egy egyszerû kereszttáblával nem is kaphatunk erre a kérdésre,
mégis érdemes megnéznünk, milyen összefüggés áll fenn a javasolt oktatási-fejlesztési
formák és az elmaradottságok okaként megjelölt háttér-okok között. (8. táblázat)

8. táblázat. A javasolt képzési forma és a háttér-okok együttjárása. (A – Általános iskola, iskola + fejlesztés, 
B – Óvoda, óvoda + fejlesztés, C – Kislétszámú osztály, D – Szakértõi bizottság és kijelölt általános iskola)

Háttér-okok („inkább jellemzõ” és „nagyon 
jellemzõ” minõsítés együttes %-os aránya) A B              C             D         Egyéb Összesen

Organikus, genetikai 1 34 10 46 9 100
Minimális agykárosodás 4 43 17 27 9 100
Részképességzavar 16 54 18 4 8 100
Rossz szocio-ökonómiai státus 3 53 15 26 3 100
Eltérõ kulturális háttér 4 49 13 28 7 100
Eltérõ szocializáció 4 49 13 28 6 100
Szülõk alacsony intelligenciája 4 49 13 28 6 100

Azt látjuk, hogy az organikus okok, genetikai károsodások vagy betegségek miatt sú-
lyosan elmaradott gyermekeket javasolják legnagyobb valószínûséggel a „fogyatékosok”
számára fenntartott iskolatípusokba. Ezzel szemben a feltehetõen agykárosodás nélkül
bekövetkezett részképesség-zavarral diagnosztizált gyermekeknek van a legnagyobb esé-
lyük arra, hogy normál általános iskolában kezdjék meg tanulmányaikat, és számukra ja-
vasolják leginkább az óvoda megismétlését, esetleg valamiféle célzott fejlesztést is.
Azoknak a gyermekeknek azonban, akik elmaradásának hátterében a feltételezés szerint
elsõsorban nem más áll, mint a szociális depriváció, a nehéz családi körülmények, a szü-
lõk tudatlansága, iskolázatlansága, vagy éppen a többségitõl eltérõ szocializáció és/vagy
a kulturális másság, csupán épp a felüket javasolják iskolába vagy óvodába, megfelelõ
fejlesztést biztosítva számukra. Másik felük viszont szegregált iskolatípusba kerül majd,
ezen belül is többségük a zsákutcát jelentõ kijelölt általános iskolába. Miután tudjuk,
hogy a szociális-kulturális sajátosságok szorosan együtt is járnak, azaz a vizsgálatot vég-
zõ és javaslatot megfogalmazó szakértõ szemében ezek együttesen okai a gyermek eny-
hébb vagy szélsõségesebb elmaradásának korosztálya átlagától, azt is észre kell vennünk,
hogy a szakértõk mindennek tudatában mondanak le igencsak gyakran arról, hogy az ily
módon hátrányt szenvedõ gyermek számára olyan képzési típust javasoljanak, ahol még
lenne esélyük az eredendõen nem korlátozott képességeiket az iskolai beválás szintjére
emelni. Ez pedig valószínûleg nem történhet más miatt, mint annak a tapasztalatnak a tu-
datában, hogy ma Magyarországon a szociális hátránnyal sújtott és a többségtõl eltérõ
tradíciójú, eltérõ szocializációs gyakorlatot követõ családok gyermekei számára nem
adatik egyenlõ esély a sikeres társadalmi beválásra.

A szakértõk elvárásai a javasolt képzési formákkal kapcsolatban
A kérdõív utolsó blokkja lehetõséget adott a kitöltõknek, hogy a gyermek számára ja-

vasolt képzési formát indokolják, véleményezzék aszerint, vajon a döntés miért született,
mit várnak a döntéstõl. Három indoklástípust kínáltunk fel számukra, és ezek mindegyi-
két értékelniük kellett aszerint, vajon milyen mértékben vették figyelembe az adott szem-
pontot a döntés meghozatalakor. A válaszok megnyugtathatnak bennünket: a gyermekek
túlnyomó többségét azért irányították valamely oktatási-fejlesztési forma irányába, mert
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azt tartották a leginkább megfelelõnek a gyermek képességei alapján. Úgy tûnik, a vizs-
gálatot végzõ szakemberek biztosak javaslatukban, úgy érzik, megismerve egy-egy gyer-
mek teljesítményszintjét a különbözõ területeken, el tudták dönteni, melyik az adekvát
oktatási forma számára. Megnyugtató az is, hogy szemmel láthatóan a család érdekeit is
figyelembe veszik, legalábbis ott, ahol ez megtehetõ, illetve elõfordul, hogy a szülõ kí-
vánságát valamilyen oknál fogva méltányolják (például: „A tanulásban akadályozottak
általános iskoláját javasoltuk, de a szülõ ezt nem fogadta el. Amennyiben nem felel meg
a gyermek, ígéretet tett a következõ tanévben az áthelyezés elfogadására” vagy „A szülõ
döntött a kis létszámú osztály mellett a kisegítõ iskolával szemben. A gyermek határeset
jellegû teljesítményt mutat”). Az adatok viszonylag egyenletes szórása a különbözõ érté-
kelési fokozatokban azt sejteti, hogy minden egyes esetben egyenként mérlegelték, vajon
a család érdekeihez való alkalmazkodás nem árt-e a gyermek fejlõdésének. Némi árnyé-
kot vet az amúgy fényes képre az, hogy ha nem is gyakran, de a gyermekek 7 százaléká-
nak esetében (és ha az „inkább jellemzõ szempontot” is hozzávesszük, 14 százalékban)
úgy érzik a vizsgálók, a döntés nem a gyermek képességeihez, hanem inkább a lehetõsé-
gekhez alkalmazkodott. Ahol nincs normál általános iskolában vagy óvodában pedagó-
giai fejlesztésre lehetõség, vagy ahol nincs a közelben kijelölt általános iskola, de van
speciális (kis létszámú) osztály, ott, ha fejlesztésre nem is, de az elkülönítésre minden bi-
zonnyal van mód. Ez pedig a vizsgálatot végzõk egy része szemében is nyilvánvalóan
zsákutcát jelent a gyermek számára, csak éppen nem tudják megóvni tõle a gyereket.

Településtípusok szerint bontva a mintát láthatjuk, hogy újra a fõvárosi gyermekekkel
kapcsolatos döntések térnek el a minta egészétõl. Budapesten a gyerekek közel egyötö-
dével kapcsolatban fogalmazódik meg az az állítás, hogy a javasolt képzési forma ugyan
nem ideális a gyermek fejlõdése szempontjából, de nem áll rendelkezésre olyan lehetõ-
ség, amire a gyermeknek szüksége lenne. (Ebben szerepet játszhat az a tény, hogy éppen
a fõváros VIII. kerületében nem mûködik kislétszámú osztály, amelyet pedig a szakem-
berek sok gyermek számára jobb megoldásnak tartanak, mint a normál létszámú iskolai
csoportot, vagy épp a kijelölt/kisegítõ iskolát.)

Amikor azt kérdeztük a szakemberektõl, hogyan képzelik el a javasolt képzési forma
keretein belül a gyermek további fejlõdését, jövõjét, ugyancsak kiderült, hogy nem min-
den esetben tartják célravezetõnek a választott intézményt. Ahogy már többször is ta-
pasztaltuk, a városokban vizsgált gyermekek sorsa a legkiegyenlítettebb. Kétharmaduk-
ról a vizsgálatot végzõk azt vélelmezik, hogy a választott iskolatípus olyan képzést nyújt
majd számukra, ami képességeiknek megfelelõ, és biztosítja számukra a fejlõdést. Ehhez
járul még az a 22 százalékos arány, amely a normál beiskolázást vagy annak közeli el-
érését valószínûsíti. Csupán – persze ez sem lebecsülendõ! – 9 százalékos azok aránya,
akik a javasolt lehetséges iskolatípusban valószínûleg tartósan lemaradnak társaiktól. Ez-
zel azonban a fõvárosiak 14 százalékos és a kistelepüléseken élõ gyermekek 17 százalé-
kos arányait kell szembeállítanunk, vagyis azt láthatjuk, hogy a szakemberek annak tu-
datában hozták meg a 6–7 éves korú gyermekek nem elhanyagolható arányának életsor-
sát minden bizonnyal hosszú távon vagy éppen végérvényesen meghatározó döntésüket,
hogy az nemhogy javítana, hanem inkább ront esélyeiken. Ez az arány természetesen
összhangban áll azzal, hogy a nevelési tanácsadókban vagy szakértõi bizottságokban dol-
gozó szakemberek tudják, hogy esetenként elérhetõ közelségben nem áll rendelkezésre
az a képzési forma, amelynek segítségével talán még idõben közbeavatkozhatnának, és
nem kellene lemondaniuk azokról a gyerekekrõl, akik rossz helyre születtek.

Azt is megnéztük, vajon az átlagosnál rosszabbul teljesítõ gyermekekkel kapcsolatos
szakértõi vélekedések az elmaradás okáról, és az az elképzelés, hogy a javaslatban megje-
lölt oktatási intézmény, fejlesztési mód hogyan befolyásolja majd a gyermek további sorsát,
mutat-e valamiféle jellegzetes összefüggést. Azt találtuk, hogy a vizsgálat idején részképes-
ség-zavarral jellemzett gyermekeket látják leginkább úgy a szakemberek, hogy elmaradásuk
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csak átmeneti, de nagy valószínûséggel nem hat ki a gyermek késõbbi sorsára. A legkevés-
bé a genetikailag károsodott vagy beteg, sérült gyermekekkel kapcsolatban gondolják azt,
hogy idõvel képessé válhatnak a normál iskolai teljesítményre, inkább azt valószínûsítik –
legalábbis közel egyharmaduk esetében –, hogy fogyatékosságuk miatt tartósan leszakadnak
kortársaiktól. De meglehetõsen szkeptikusnak tûnnek azokkal a gyermekekkel kapcsolatban
is, akiket rossz szociális helyzetükkel, illetve a többségtõl eltérõ kulturális vagy szociális hát-
térrel jellemeztek, vagy ahol a szülõk alacsony intelligenciáját vélelmezték. Közülük csak
minden harmadik gyereknél látják esélyét annak, hogy idõvel normál iskolába mehetnek
(vegyük figyelembe, hogy a szakértõk ezeknek a gyermekeknek is jelentõs részét vissza-
küldték az óvodába, és mégsem tartják valószínûnek, hogy a célzott óvodai fejlesztés segít
majd rajtuk), de mintegy negyedükrõl azt gondolják, hogy soha nem lesznek képesek behoz-
ni lemaradásukat. Ismét felvethetõ az a gondolat, hogy vajon ezt a sejtésüket a gyermek szél-
sõségesen rossz teljesítménye motiválta-e, vagy inkább az a társadalomismeret, miszerint a
szegénység, a „másság” – jelen esetben nagy valószínûséggel a roma származás – végérvé-
nyes leszakadással fenyegeti az ilyen családokba született gyerekek jelentõs részét.

„Roma” gyerekek a nevelési tanácsadókban és szakértõi bizottságokban

Az eddigiek alapján célszerûnek tûnt egy olyan kategória mesterséges kialakítása,
amelybe azokat a gyermekeket sorolhatjuk, akiknek lemaradását a szakértõk elsõsorban
a gyermek cigányságából eredõ tulajdonságaival hozzák összefüggésbe – vagyis  akiket
a „többségitõl eltérõ szocializáció”, a „többségitõl eltérõ kulturális háttér”, illetve a
„nyelvi hátrány, a gyermek anyanyelve nem magyar” változók közül legalább kettõben
az „inkább” vagy „nagyon jellemzõ” minõsítéssel jellemeztek. Már többször hangsúlyoz-
tuk, hogy ezeket a jellemzõket nem tekintjük a romasághoz tartozás objektív kritériuma-
inak, csupán alkalmasnak látjuk õket arra, hogy a kutatásunk során feltárt összefüggése-
ket megvizsgálhassuk annak tükrében, vajon a közremûködõ szakértõink jellemezték-e
ezekkel a tulajdonságokkal a gyermekeket, vagy sem. Amikor tehát a továbbiakban a „ro-
ma” és „nem roma” kategóriákat használjuk, nem gondoljuk, hogy egy élesen meghúz-
ható etnikai választóvonalat rajzolhatunk, miáltal eredményeinket kivetíthetjük általában
a roma és nem-roma gyermekekre. A mindvégig használt idézõjel is arra szolgál, hogy ne
feledjük, a kategória csak jelen kutatási beszámolónkra érvényes tartalommal bír. 

Nagy valószínûséggel a „rossz szocio-ökonómiai státus” minõsítés jellemzõként történõ
megjelölése is gyakran roma gyermekeket érint, de ez a jellemzés egyben lehetõvé teszi,
hogy a kérdõívet kitöltõ ne minõsítse a vizsgált gyermeket etnikai alapon. Az adatok alap-
ján ennek ellenére megtehettük volna, hogy a szociális deprivációra utaló jellemzést mégis
hozzácsatoljuk a kifejezetten az etnikai másságra utaló minõsítésekhez, hiszen – mint láttuk
– ezek a jellemzések szoros összefüggést mutattak egymással. Ugyancsak nem láttuk kor-
rektnek, hogy a „szülõk fogyatékossága, alacsony intelligenciája” vagy a „szülõk nem meg-
felelõ hozzáállása az óvodához, iskolához” tulajdonságokkal minõsített gyermekek körét is
a „romák” csoportjához soroljuk, pedig ezen változók is szorosan együtt jártak az etnikai
alapon történõ minõsítéssel. Hogy mégsem tettük, éppen azért volt, hogy semmiképpen se
mossuk össze a hátrányos szociális helyzetet, az elhanyagoló családi miliõt a kifejezetten ci-
gányságra utaló jellemzéssel, hiszen ezzel azt értük volna el, hogy a szociális deprivációt
azonosítottuk volna a cigánysággal, vagyis a cigánysághoz tartozást egyszerûen szociális ka-
tegóriaként értelmeztük volna. Adataink alaposabb elemzése azonban azt mutatta, hogy nem
minden cigányként jellemzett gyermekrõl állították azt a szakértõk, hogy egyúttal szegény
is volna (vagyis hogy ezek a sajátosságok együttesen befolyásolták teljesítménybeli lemara-
dását), és fordítva, azt is láthattuk, hogy a szegénységük miatt az átlagtól elmaradó fejlett-
séggel jellemzett gyermekek köre tágabb, mint a csak etnikai alapon jellemzetteké. Már utal-
tunk rá, hogy a gyermekek egy része olyan családi háttérrel rendelkezik, amelyet az ún.
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„lumpen” jelzõvel szoktak illetni, és minden bizonnyal létezik jelzõ és minõsítés nélkül is
szegénység, ami már kisgyermekkorban megnehezíti a gyermek zökkenõmentes fejlõdését.

A „roma” és „nem-roma” gyermekek közti összehasonlítást természetesen csak azok-
ra a gyermekekre nézve tudjuk elvégezni, akiket a vizsgálók nem tartottak alkalmasnak
a normál általános iskolába való beíratásra, hiszen csak azokat jellemezték a kérdõívet
kitöltõk a lehetséges háttér-okokkal, akiket társaiktól lemaradtnak minõsítettek. Eszerint
az iskolába irányított gyermekektõl megtisztított – tehát 650-es – mintán belül a „roma”
gyermekek aránya 30 százalékos volt. 

Sem életkoruk, sem lakóhelyük szerint nem találtunk lényeges különbséget a vizsgált
„roma” és „nem roma” gyermekek megoszlásában. Ugyanakkor viszont jelentõs különb-
séget tapasztalhattunk az óvodába járás tekintetében. A „nem romák” háromnegyede, a
„romáknak” viszont csak kétharmada járt a kívánatos ideig, 10 százaléka pedig rendsze-
resen, de csak az iskoláskort megelõzõ utolsó évben óvodába. Egynegyedük több éve
rendszertelenül, további 10 százalékuk csak a nagycsoportba, de oda is rendszertelenül
járt, és 4 százalékot tettek ki azok, akik soha nem részesültek óvodai oktatásban. Talán
ez magyarázza, hogy a „roma” gyerekek szignifikánsan nagyobb arányban kerültek vizs-
gálatra a nevelési tanácsadókban, mint a szakértõi bizottságokban, hiszen a gyenge óvo-
dáztatási arányok miatt az óvoda sokszor nem tudott dönteni az iskolaérettség kérdésé-
ben, illetve amennyiben egyáltalán nem járt egy gyerek óvodába, a nevelési tanácsadó
szûrõvizsgálata mindenképpen szükséges az iskolai beiratkozáshoz. Azonban az, hogy az
itt vizsgált gyermekekre milyen sors vár, vagyis hogy az õket tesztelõ szakemberek ho-
va irányítják õket, már – ahogy láttuk – nagymértékben összefügg az óvodai képzés, il-
letve az ott megszerezhetõ tudás hiányával.

Megnéztük, hogyan teljesítettek a „romák” a különbözõ tesztekben, vajon eltér-e tel-
jesítményük a „nem romáktól”. (9. táblázat) 

9. táblázat. Az egyes területeken mért teszteredmények átlagai az etnikai jellemzõk szerint képzett kategóriákban

A vizsgált terület „nem-roma” „roma” Összesen  
N = 442 N = 191 N = 633

Ábrázoló-kifejezõ készség 0,71 0,47 0,64
Munkaérettség 0,95 0,73 0,88
Általános tájékozottság 1,04 0,60 0,91
Mennyiségfogalom 0,98 0,71 0,90
Beszédmegértés 1,30 0,98 1,20
Beszéd kifejezõkészsége 1,01 0,72 0,93
Verbális gondolkodás 0,98 0,67 0,89
Performációs gondolkodás 0,94 0,51 0,81
Megfigyelt kép és emlékezet/verbális 0,93 0,57 0,82
Megfigyelt kép és emlékezet/vizuális 0,99 0,77 0,92
Mozgáskoordináció 1,06 1,02 1,05

Az átlagok összehasonlításakor drasztikus különbségeket fedezhetünk fel a romasá-
gukkal jellemzett és nem jellemzett gyermekek csoportjai között. Egyedül a mozgásko-
ordináció fejlettsége nem függ a vélt etnikai csoport-hovatartozástól, ez az egyetlen
olyan vizsgált terület, ahol a két csoport között nem szignifikáns az eltérés. Ha a külön-
bözõ területek fejlettségének mérésére szolgáló tesztek összevonásával keletkezett telje-
sítmény-faktorokat hasonlítjuk össze, akkor is hasonló különbségeket találunk, azaz a
„romák” az összes terület faktor score-jaiban is eltérnek, és rosszabb teljesítményt mu-
tatnak, mint a többiek. E számítások szerint is csak az érettséget mérõ tesztek fõfaktora
nem mutat szoros, szignifikáns összefüggést a gyermek etnikai jellemzésével.

Nem találtunk viszont jelentõs különbségeket abban, hogy a „nem-romákat”, illetve
„romákat” hova irányítják az iskolaérettségi vizsgálat után. Igaz, valamivel kisebb arány-
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ban javasolják az óvodát vagy óvodai fejlesztést a „romák” számára (50, illetve 46 szá-
zalék), valamivel kevesebben mehetnek közülük iskolába (10, illetve 7 százalék), viszont
a szegregált iskolatípusokban kissé felülreprezentáltak a „nem-romákhoz” képest (32, il-
letve 38 százalék). Ezek a különbségek azonban nem szignifikánsak, és eltörpülnek a te-
lepüléstípus szerinti különbségek mellett. Részletesebb elemzéseink is azt mutatják,
hogy nem a romasággal történõ jellemzés önmagában, hanem a szociális-kulturális más-
ság és a lakóhelyen elérhetõ oktatási intézményi típus együttesen határozza meg azt,
hogy milyen javaslat fogalmazódik meg egy-egy gyermek számára. És ami még fonto-
sabb: ebben szinte semmilyen szerepet nem játszik az, milyen a gyermek teljesítménye
(ezt támasztja alá Babusik, 2001 vizsgálata is). Hiszen láttuk, a „roma” gyermekek szin-
te minden területen (kivéve a biológiai adottságokon, az organikus, testi eredetû károso-
dáson alapuló teljesítmény-deficiteket) szélsõségesen elmaradnak a „nem-roma” gyer-
mekek mögött. 

Hogy ezt maguk a vizsgálatot végzõ szakemberek is érzik, abból láthatjuk, hogy a kér-
désre, vajon mennyire vették figyelembe a döntés meghozatalánál azt, hogy a választott
intézménytípus felel meg leginkább a gyermek képességeinek, a „romák” esetében csak
72 százalékban, míg a „nem-romáknál” 80 százalékban jelölték a „nagyon jellemzõ
szempont” minõsítést. Nem találtunk viszont különbséget a másik két, beiskolázási ja-
vaslatot minõsítõ szempont alapján. A család érdekeinek szem elõtt tartása általában nem
hatott ki jelentõsen a döntésre, és nem is tért el egymástól a két csoport esetében. Ami
azonban meglepõbb, nem vélték eltérõen a szakemberek „romák” és „nem-romák” ese-
tében azt sem, hogy a javasolt iskolatípus a gyermek fejlõdése szempontjából esetleg
nem az ideális, hanem csak a reális képzési lehetõség. 

A fentieknek kissé ellentmondani látszik, hogy a gyermekek jövõjét már jelentõsen kü-
lönbözõnek feltételezik a vizsgálatot végzõ szakemberek. Arra a kérdésre, hogyan kép-
zelik el a javasolt képzési forma hatásait, a 10. táblázatban szereplõ válaszokat kaptuk.

10. táblázat. A javasolt képzési formák anticipált hatása az etnikai jellemzõk szerint képzett kategóriák szerint 

„Nem-roma” „Roma”

Idõvel az általános iskola megfelelõ osztályába léphet 43 31
Képességének megfelelõ ütemben fejlõdik, nem érik kudarcok 47 46
Az olló kinyílik, a gyermek tovább távolodik korosztályától 10 23
Összesen 100 100

A táblázaton látható megoszlások már szignifikáns különbséget jeleznek a két csoport
megítélése között. Ha a szakemberek abban nem is látnak különbséget, hogy a javasolt
iskolatípus a gyerekek közel fele számára legalább azt biztosítani tudja, hogy elmaradá-
suk ne fokozódjon, azt is érzékelik, hogy a „roma” gyerekeknek jóval kisebb az esélye
arra, hogy a különbözõ speciális, fejlesztõ, vagy csak elkülönítõ iskolatípusból a normál
általános iskolába kerüljenek. De talán még inkább figyelmeztetõ az a sejtésük, hogy a
„romák” között több, mint kétszeres az aránya azoknak, akiknek teljesítménye a javasolt
iskolatípusban történõ fejlesztés ellenére még tovább távolodik korosztályuk átlagától.

Hasonlóan éles különbségeket tapasztaltunk a „mi lenne a gyermek számára az ideális
megoldás” kérdésre adott válaszok között is. A „roma” gyerekek közel egyötöde eseté-
ben a család helyzetének megváltozását tartanák fontosnak (a „nem-romáknál” ez az
arány csak 3 százalék volt), és közel egynegyedük esetében pedig úgy vélték, a rendsze-
res óvodába járás segítene rajtuk (a „nem-romák” esetében ez a javaslat csak 14 száza-
lékban fogalmazódott meg).

A „roma” kategória létrehozása és szembeállítása a minta egészével tehát olyan össze-
függésekre világított rá, amelyek még tovább erõsítik azt a gyanúnkat, hogy az iskola-
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érettségi vizsgálatokon lezajló, egységes elbírálást, objektivitást ígérõ, a gyermekek tel-
jesítményének sokoldalú felmérését megcélzó tesztfelvételek legfeljebb csak iránytût je-
lentenek a gyermek sorsával kapcsolatos javaslatok meghozatalához, de a döntéseket va-
lójában mégsem ezek határozzák meg.

A fogyatékossághoz vezetõ út 

Az eddigiekben – követve a kérdõív szerkezetét – a kérdõív négy blokkjában szereplõ
kérdéseket egyenként elemeztük, valamint az egymással összefüggõ egy-egy kérdéssor egy-
másra vonatkoztatásával igyekeztünk mélyebb összefüggéseket feltárni az adatok között. 

Ezek után a kérdõív négy blokkjának kérdései alapján nyert adathalmazokat úgy vo-
natkoztattuk egymásra, hogy a többváltozós elemzés segítségével leírhatóvá váljon az az
út, amely a gyermekek beiskolázási esélyét jellemzi. Az eddigi eredményeinkbõl kiindul-
va – vagyis azokat a változókat (illetve képzett faktorokat) figyelembe véve, amelyek
szignifikáns különbségeket eredményeztek a gyermekek bizonyos csoportjai között –
egy többlépcsõs, regressziós elemzést (ún. útelemzést) végeztünk. 

Miután az iskolaérettségi vizsgálat alkalmával születik meg a döntés, hogy normál ál-
talános iskolában kezdheti-e meg a gyermek tanulmányait, vagy pedig visszaküldik-e az
óvodába, esetleg speciális fejlesztést javasolnak számára, vagy éppen szegregáló iskola-
típusba küldik-e (kislétszámú osztályba, kijelölt általános iskolába), az útelemzés függõ
változójának a gyermek sorsára vonatkozó javaslatot tettük. Független változóként pedig
eddigi eredményeink alapján az alábbi faktorokat szerepeltettük:

– életkor (1996 júniusa elõtt vagy után született-e);
– elõzetes óvodába járás (több éve, rendszeresen járt-e, vagy rövidebb ideg, rendszer-

telenül, illetve egyáltalán nem járt);
– fejlesztés (részesült elõzetes fejlesztésben vagy sem);
– lakóhelye (fõváros, város, falu);
– van-e organikus sérülése (a szakértõ minõsítése szerint az organikus okok valame-

lyike „inkább jellemzõ” vagy „nagyon jellemzõ”);
– „roma” (nyelvi, kulturális és szocializációs másság közül kettõ minõsítése „inkább

jellemzõ” vagy „nagyon jellemzõ”);
– tesztek (a teszteredmények négyféle faktoraiból – ábrázolás, intelligencia, verbalitás,

érettség – létrehozva).
Az útelemzéssel az volt a célunk, hogy megtudjuk, melyek azok a változók, amelyek

elõre jelzik a szakértõ beiskolázásra vonatkozó javaslatát. A többváltozós elemzés segít-
ségével megrajzolható út-modell rámutat, melyek azok a tényezõk, amelyek csak egy-
mással összefüggésben, tehát a döntés szempontjából közvetve fejtik ki hatásukat, illet-
ve melyek azok, amelyek a többi változótól függetlenül, közvetlenül befolyásolják a vég-
sõ döntés kialakítását. 

Elsõ körben tehát megnéztük, a független változók között találunk-e kapcsolatokat.
Azt láttuk, hogy a legerõsebb összefüggés a „roma” kategóriához való tartozás és az óvo-
dába járás rendszeressége között áll fenn. Az óvodába járás viszont összefüggést mutat a
gyermek lakóhelyével (negatív korreláció van a fõvárosban vagy kistelepülésen élés és
az óvodába járás gyakorisága között), másrészt pedig azzal is, hogy részesült-e a gyer-
mek elõzetes fejlesztésben vagy sem. 

Az elsõ kör egyes elemeit kiindulópontnak kezelve most már megnézhetjük, hova ve-
zetnek innen az utak. Azt láthattuk, hogy egyes faktorok egyenesen kihatnak a javaslat-
ra, mások viszont csak a vizsgálatok során nyújtott teszteredményeket determinálják, és
ezen keresztül befolyásolják a beiskolázási javaslatot. Úgy találtuk, hogy a teszteredmé-
nyekre a gyermek organikus eredetû károsodása gyakorolta a legerõteljesebb hatást, de
nem sokkal gyengébb az az összefüggés, amely a „roma” hovatartozás és a teljesítmény
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között áll fenn. Kisebb mértékben, de szintén jelentõsen befolyásolja a teszteredménye-
ket az is, hogy a gyermek kistelepülésen lakik-e vagy sem.

Végül azt nézhettük meg, melyek azok a faktorok, amelyek közvetlenül befolyásolják
a szakértõi döntést. Három olyan kiinduló jellemzõt találtunk, ahonnan egyenes út veze-
tett a beiskolázási javaslathoz. Elsõsorban és döntõen a gyermek életkora volt az, amely
meghatározta, hogy a fejlesztés reményét szem elõtt tartva, vagy pedig abban már nem
bízva választottak a szakértõk a lehetséges intézmények között. Ezen kívül, ennél jóval
kisebb mértékben, de egymáshoz képest közel egyforma súllyal két faktor gyakorolt a
döntésre közvetlen hatást. Egyrészt az, hogy fennáll-e valamiféle organikus, testi erede-
tû károsodás az adott gyermek esetében, másrészt pedig az az egészen más típusú felté-
tel, hogy a gyermek a fõvárosban lakik-e. E három faktornál jóval kisebb mértékben ha-
tott ki a javaslatra az – és, mint láttuk, csak közvetett módon –, hogy a gyermek valójá-
ban milyen teljesítményt nyújtott az iskolaérettségi vizsgálatokon. 

Mindent egybevetve azonban ennek az útmodellnek az alapján csupán 30 százalékos
valószínûséggel tudjuk elõre jelezni azt,
hogy a vizsgált gyermekkel kapcsolatban
milyen beiskolázási döntés születik. Ha most
feltesszük a kérdést, mibõl tevõdik össze a
döntést befolyásolni képes fennmaradó 70
százalék, a válaszokat illetõen csak találgat-
ni tudunk. A következõ feltételezéseket fo-
galmaznánk meg.

A szakértõk felhalmozott tapasztalatai.
Ahogy már utaltunk rá, a vizsgálatot meg-
elõzõ beszélgetésekben gyakran megfogal-
mazódott az a vélemény, hogy a teljesítmé-
nyek bizonyos deficitjei jellegzetesen össze-
függenek bizonyos organikus eredetû káro-
sodásokkal, mások viszont jellemzõen a
gyermek szociális, etnikai vagy családi hát-
terébõl következnek. Ezeket az állításokat a
szakértõk az évek során felgyülemlett ta-
pasztalataik alapján tették. A vizsgált gyer-
mekekre vonatkozó teszteredmények azon-
ban nem igazolták vissza ezeket a tapaszta-
latokat: nem tudtunk az egyes háttér-okok-
nak megfelelõ teljesítménystruktúrákat
megkülönböztetni, nem fedeztük fel az átla-
gostól való lemaradás típusainak eltérõ mintázatait. Inkább úgy láttuk, hogy a vizsgála-
tok homogén teljesítményszinteket tükröztek – a szélsõségesen alulteljesítõk, az átlag-
tól enyhén lemaradók és az átlagot elérõk csoportjai különültek el egymástól. Arra gon-
dolhatunk, hogy szakértõink esetenként az általánostól nem látják a konkrétat, amit ta-
pasztalatnak, tudásnak hisznek, az valójában gyermekek bizonyos csoportjaival szem-
ben táplált elõítélet inkább. Hiába folytatják le tehát a vizsgálatot, már a teszteredmé-
nyek értékelésében sztereotipikusan járnak el, így a tesztek nem képesek differenciálni
a gyermek különbözõ területeken nyújtott teljesítményszintje között. Mégis a gyerme-
kek többségét illetõen úgy érzik, hogy a beiskolázásra vonatkozó javaslatuk elsõsorban
a gyermek képességeinek ismeretében született. Ha pedig nem a tesztek, akkor inkább
a gyermekrõl elõzetesen kialakított kép és az annak megfelelõen értékelt teljesítmény
együttese lehetett az, ami – az objektivitás köntösében – a gyermek további iskolai kar-
rierjét meghatározta.
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Ha látják is a szakemberek,
hogy a teljesítménybeli elmara-
dást nem tényleges fogyatékos-
ság okozza, mégsem remélik,

hogy adott társadalmi feltételek
között, illetve közelebbről, a la-
kókörnyezetben található isko-
lák, intézmények keretei között
a gyermek megfelelő fejlesztés-
ben részesülhet. Többször el-

hangzott előzetes beszélgetése-
inkben az is, hogy hiába java-

solnák ezt vagy azt a gyermeket
normál általános iskolába, az is-
kola nem fogadná be őt, vissza-
küldené hozzájuk ismételt vizs-

gálatra mindaddig, míg ki 
nem mondja a szakértő a 

gyermek 
alkalmatlanságát. 



A gyermekek iskolai beválásáról elõzetesen kialakított kép. Nemcsak a vizsgálaton
megjelent gyermek néhány, könnyen felismerhetõ jellemzõje az, ami a szakértõkben az
évek során szerzett tapasztalatok felhalmozódásával tudásként definiálódik, hanem az is,
hova érdemes irányítani a gyermekek különbözõ típusait. Az elsõsorban részképesség-
zavarral jellemzett gyermekek nagy része a szakértõk szerint fejleszthetõ, tehát számuk-
ra azokat az intézményeket javasolják, ahol meg is kapják majd a segítséget a vizsgála-
ton még õket jellemzõ elmaradások ledolgozásához. Szintén egyértelmûnek tûnik, hogy
a genetikai, organikus vagy egyéb szerzett betegség miatt alulteljesítõ gyermekek számá-
ra melyik a megfelelõ iskolatípus. Más a helyzet azonban a többségitõl eltérõ szociális,
kulturális vagy éppen szocializációs mássággal jellemzett gyermekekkel. Ha látják is a
szakemberek, hogy a teljesítménybeli elmaradást nem tényleges fogyatékosság okozza,
mégsem remélik, hogy adott társadalmi feltételek között, illetve közelebbrõl, a lakókör-
nyezetben található iskolák, intézmények keretei között a gyermek megfelelõ fejlesztés-
ben részesülhet. Többször elhangzott elõzetes beszélgetéseinkben az is, hogy hiába java-
solnák ezt vagy azt a gyermeket normál általános iskolába, az iskola nem fogadná be õt,
visszaküldené hozzájuk ismételt vizsgálatra mindaddig, míg ki nem mondja a szakértõ a
gyermek alkalmatlanságát. Más kérdés, hogy a kutatásban közremûködõ szakemberek
némelyike azt is gondolta, a többszörösen hátrányos szociális helyzet már önmagában is
képes arra, hogy behozhatatlan hiányokat halmozzon fel a gyermek teljesítményében, va-
gyis valódi fogyatékossághoz vezet. 

A vizsgált gyermek lakókörnyezetében elérhetõ intézménytípusok. A kérdõív egyes kér-
désköreinek elemzése során már láttuk, hogy azonos teljesítmény, azonos feltételezett
háttér-ok és a fejleszthetõség reményének azonos mértéke ellenére is gyermekek jelentõs
hányadát javasolták – látszólag véletlenszerûen – egyik vagy másik intézménytípusba.
Miután nem áll rendelkezésünkre a kérdõívben szereplõ információkon kívül egyéb tám-
pont, legfeljebb a vizsgálati helyszínekre vonatkozó némi helyismeret, úgy véljük, a ja-
vaslatok egy része a helyben rendelkezésre álló intézmények ismeretében fogalmazódik
meg. Láthattuk, hogy a szélsõségesen rosszul teljesítõ, kistelepülésen élõ gyermekek na-
gyobb valószínûséggel kerülnek vissza az óvodába vagy jutnak kislétszámú, korrekciós
osztályba, mint a fõvárosiak, akiket viszont hozzájuk képest jóval nagyobb arányban irá-
nyítanak a fogyatékosok számára fenntartott kijelölt általános iskolákba vagy más, szeg-
regáló intézménytípusba. Tudjuk, a fõvárosban – ha nem is az adott kerületben – az is-
kolák jóval szélesebb kínálata áll rendelkezésre, mint máshol, és ez lehetõséget nyújt a
szakértõk számára az adekvátnak vélt fejlesztési forma megválasztására. 

Társadalmi igény a roma gyermekek elkülönítésére, amelynek a szakértõk is eleget
tesznek. Az elõbbi feltételezések általában vonatkoztak a hátrányos szociális helyzetre,
de – ahogy a kutatási adatok elemzése során is tapasztaltuk – különösen érvényesek a
romának tekintett gyermekek esélyeire. Hiszen többségükben õk azok, akik rossz hely-
re születtek, akik számára a szegénység, a nehéz életkörülmények, a hátrányos lakókör-
nyezet kompenzálására nem adatott meg a megfelelõ óvodai fejlesztés lehetõsége.
Ugyanakkor õk azok is, akiket már külsõ megjelenésük alapján „felismernek” a vizsgá-
latot végzõ szakemberek, és megítélésüket nemcsak néhány elõzetesen megismerhetõ
objektív adat, valamint a vizsgálat során nyújtott teljesítményük, hanem a cigányokról
általában kialakított elõítéletes kép is befolyásolja. Annak felismerése, belátása, hogy a
vizsgálatot végzõ szakember sem mentes a cigányokkal szembeni elõítéletektõl, minden
bizonnyal nehezen feloldható disszonanciát okoz egy elfogulatlanságot és objektivitást
igénylõ szakterület mûvelõjében. De úgy tapasztaltuk, e feszültségek feloldására szá-
mos önfelmentõ technika alkalmazható. Ilyen az, amikor a – deklarációkkal ellentétesen
– valójában kultúrafüggõ tesztekben nyújtott elégtelen teljesítményre hivatkozva irá-
nyítják a roma gyerekeket a speciális oktatási formák felé. De ilyen az is, amikor a csa-
lád óvodához-iskolához való hozzáállását ítélik el, mondván, a cigány szülõk tehetnek
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arról, hogy nem részesült a gyermek megfelelõ képzésben, és ezért ér el rossz teljesít-
ményt a vizsgálatokon. 

A szakértõk hárítási technikájaként értelmezhetõ az is, hogy nem akarnak tudomást
venni az eltérõ anyanyelv, vagy gyakrabban, a kétnyelvûség létezésérõl. Beszédmegér-
tés, verbális készség, a feladatok megértése és annak alapján történõ végrehajtása nagy-
mértékben függ a nyelv életkornak megfelelõ ismeretétõl, de egy vizsgálat során evi-
densnek tételezni a magyar nyelv megfelelõ ismeretét egyenértékû a más nyelvet hasz-
nálók diszkriminációjával. Végül jellegzetes hárítása a roma gyermekek iskolai szegre-
gációjára vonatkozó feltételezéseknek az a védekezés, miszerint a szakértõ jó szándéka
ellenére sem irányíthatja az alulteljesítõ roma gyermeket a normál iskolákba, hiszen ott
majd kudarcok érik, nem fogadják be, ismételten megbukik, kimarad – vagyis a társada-
lom a hibás, amely nem tudja integrálni a többségitõl eltérõen szocializált gyermeket,
amely – úgymond – nem tolerálja a „másságot”. Ezzel szemben – hallottuk többször is –
a korrekciós osztályok, a kijelölt iskolák pedagógusainak speciális szakmai hozzáértése,
a kevesebb, de hasonló háttérrel rendelkezõ gyerekekbõl álló közösség elfogadó légköre
megóvja a cigány gyermekeket a kudarcoktól, sérelmektõl, megaláztatástól. Hogy aztán
az az intézmény, amely mégis befogadja õket, valójában képes-e enyhíteni a hátrányokat,
kitûzi-e egyáltalán célul a fejlesztést, vagy csupán arra alkalmas, hogy megkímélje a
többségi társadalom gyermekeit a „nehezen kezelhetõ” roma gyermekek jelenlététõl, már
túlmutat a nevelési tanácsadók és szakértõi bizottságok munkatársainak kompetenciáján. 

Ha a fenti feltételezések helytállóak, talán érthetõbb, miért csak a tapasztalt, korláto-
zott mértékben elégségesek a gyermekekkel kapcsolatos objektív adatok és az országo-
san használt, sztenderdizált iskolaérettségi tesztek a mintánkba került gyermekekre vo-
natkozó döntések elõrejelzésére. A döntés látszólag a nevelési tanácsadókban és szakér-
tõi bizottságokban születik, de valójában a szélesebb társadalmi kontextus ismerete nél-
kül nem értelmezhetõ.
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Önszabályozó tanulás az 
Earli-konferencia homlokterében

A nemzetközi szakirodalom egyik legfontosabb kutatási területe az
önszabályozó tanulás. Míg hazánkban még mindig a fogalom 

ismertetése zajlik, a nemzetközi kutatások az utóbbi évtizedekben
alapkérdésként építették be ezt a területet a pedagógiai vizsgálatokba

és fejlesztési kísérletekbe.

Két fõ szempontot figyelhetünk meg az önszabályozó tanulás megközelítésében:
egyrészt mint tanulási stratégia áll a vizsgálatok középpontjában, másrészt pedig
mint maga a tanulás tárgya. A kétféle kontextus alkalmazása az Earli (European

Association for Research on Learning and Instruction) 10., Padovában megrendezett
konferenciáján is megfigyelhetõ volt. Az önszabályozó tanulás témaköre az eddigi kon-
ferenciákhoz híven újra népszerû helyet töltött be; az Earli színes palettáján több, mint
30 elõadás foglalkozott ezzel a témával. Már a konferencia címe is – A tanulás fejleszté-
se, a tanulni akarás serkentése (Improving Learning, Fostering the Will to Learn) – sej-
teti a téma kulcsfontosságú szerepét. 

Elõzmények

Az önszabályozó képesség tanulásra vonatkozó kiaknázásának elképzelése elég korán
megjelent a szakirodalomban. Piaget tanítványa, Aebli már 1963-ban beszél egy úgyne-
vezett önkezdeményezett tanulásról (self-initiated learning), amelynek lényege, hogy a
tanulók képesek legyenek önmaguk tanárai lenni. (Rheinberg – Vollmeyer – Rollett,
2000) A nyolcvanas években került újra elõtérbe Aebli tanulás-felfogásának lényegével
azonos, azonban más nevet viselõ tanulás-felfogás, az önszabályozó tanulás elmélete (a
szakirodalom áttekintésérõl részletesen  Molnár,  2002). A téma megjelenését követõ
idõszakra az általános káosz volt jellemzõ; a kutatók egy dologban értettek egyet csupán:
a terület minél alaposabb feltárásának fontosságában. Az elmúlt két évtizedben gomba-
módra szaporodtak a terület különbözõ aspektusait górcsõ alá vevõ kutatási irányzatok és
elméletek. Mivel ezek az elméleti megközelítések az önszabályozó tanulás egy-egy as-
pektusát, komponensét ragadták ki (célok, motiváció, metakogníció, önhatékonyság
stb.), és mivel a kutatók gyakran máshová tették a hangsúlyt, sokáig definícióbeli, értel-
mezésbeli problémákkal küszködött a szakirodalomban eligazodni kívánó kutató. Sajnos
mostanra sem tisztult teljesen a témával kapcsolatos zûrzavar, de egyre inkább látszanak
a területtel foglalkozó irányzatok határvonalai. Még most sincs egységes konszenzus,
amely egyértelmû értelmezését adná az önszabályozó tanulásnak, inkább a többféle meg-
közelítés összesítésének lehetünk tanúi, illetve az egyes irányzatok mellett voksoló kuta-
tók értelmezéseit gyûjthetjük egy csokorba. 

Kiindulásként elfogadhatunk egy korai definíciót, mely szerint az önszabályozó tanu-
lás olyan folyamat, amelynek során a tanuló belsõ, személyes céljaitól vezérelve („saját
magától”) szabályozza kognitív és metakognitív folyamatait, motivációját, viselkedését,
és amely komplex gondolkodási, érzelmi, akarati és cselekvési önfejlesztõ képesség ré-
vén valósul meg. (Zimmerman – Martinez-Pons, 1986)
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A definíció magába foglalja a terület komplexitását. Ha alaposan megvizsgáljuk, lát-
hatjuk, hogy minden egyes komponensével külön szakirodalom foglalkozik (célok, mo-
tiváció, metakogníció, érzelem, akarati tényezõk stb.). Mondhatjuk, hogy az önszabályo-
zó tanulás elméletének újdonsága a tanulással foglalkozó területek egyesítésének célki-
tûzésében áll. 

Az önszabályozó tanulás ma

A kétévente megrendezésre kerülõ Earli-konferencia méltó pódiuma a nemzetközi kuta-
tások és vizsgálati eredmények bemutatásának. Itt gyûlnek össze a szakma neves kutatói,
akik a pedagógia elméletében és gyakorlatában fontos kutatási tendenciák irányvonalát
megjelölik. Az önszabályozó tanulás vizsgálatának tekintetében lényeges változás követke-
zett be az elõzõ konferencián szereplõ kutatásokhoz képest. Míg az Earli 9. konferenciáján
az önszabályozó tanulás elméleti kereteit értelmezõ elõadások szerepeltek többségben, a
mostani, 10. konferencián az önszabályozó tanulás mint már ismert kutatási „fogalom” je-
lent meg. Nem találtunk olyan elõadást, amely a fogalom definíciójával, értelmezésével, az
elméleti keretek meghatározásával foglalkozna (annak ellenére, hogy ma sem tisztázott, mi
tartozik szigorúan és egyértelmûen az önszabályozó tanulás témakörébe). Fõként az egyes
komponensek hatását vizsgálták, az önszabályozó tanulás fejlõdését, illetve gyakran össze-
kapcsolták más kutatási területekkel (például a problémamegoldással). 

Önszabályozó tanulás, illetve külsõ irányítás
Az önszabályozás mint belsõ, személyes célvezérelt folyamat, illetve a környezet mint

külsõ hatás egyaránt fontos tényezõ a tanulásban. A prioritás tekintetében a belsõ indít-
tatású cselekvések mindig nagy jelentõséggel bírnak a pedagógia elméletében, ugyanak-
kor a külsõ hatások erejét leginkább a gyakorlat igazolja. Ezen tényezõk hatásának vizs-
gálatára több kutatás is vállalkozott. 

Efklides és Fotini arról számoltak be, hogy mások visszajelzései vagy elvárásai milyen
kapcsolatban vannak a tanulók tanulási képességeivel, énképével, célkitûzéseivel,
metakogníciójával. Három különbözõ csoportot különítettek el: az egyik csoportnak fo-
lyamatosan pozitív visszajelzéseket adtak a feladatok megoldásakor, a másiknak negatív
visszajelzéseket, a harmadik csoport pedig semmilyen visszajelzést nem kapott. Azt vizs-
gálták, hogy ezek a visszajelzések milyen hatást gyakorolnak a tanulók teljesítményére,
énképére, szorongására. Az eredmények azt mutatták, hogy a külsõ visszajelzés nem be-
folyásolja a teljesítményt és az énképet, de szignifikánsan hatást gyakorol a szorongásra
és a metakognitív tapasztalatokra (ez esetben fõként a negatív visszajelzéseknek volt be-
folyásoló szerepük).

Efklides elõadása sajátos szempontból közelítette meg a kérdést. Az önszabályozást
belsõ és külsõ tényezõk dichotómiájaként értelmezte, és kimutatta, hogy az önszabályo-
zó tanulás egyaránt személyes tényezõk és környezeti hatások következménye. Külsõ té-
nyezõként mások fizikai jelenlétét tekinti, amely befolyásolja a tanulók tanulását kogni-
tív, motivációs, affektív és metakognitív stratégia-használatukat illetõen. Ami újnak szá-
mít, hogy bevezette az önszabályozás indirekt tényezõjének fogalmát. Az önszabályozó
tanulás indirekt tényezõin azokat a szülõk, tanárok, szociális közeg stb. által közvetített
értékeket érti, amelyek hatást gyakorolnak a tanulók énképére, motívumaira és cseleke-
deteire. Ezek alapvetõen meghatározzák az önszabályozás jellegét, és így „lappangó”
módon érvényesülnek.

Butler kutatásában szembeállította az önszabályozás és az együttmûködés fogalmát. Azt
vizsgálta, hogy a tanárok miként tudják munkájukban összeegyeztetni a másokkal való
együttmûködést és az önszabályozást. Bár úgy tûnhet, hogy ez a kétféle tevékenység kizár-
ja egymást, valójában az önszabályozás mibenlétének sajátos velejárója az alkalmazkodás
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a környezethez. (E problémafelvetés hasonló ahhoz, mint amikor azt feszegetik, hogy jó-e,
kell-e az önszabályozó tanulás folyamatába szüneteket beiktatni. Természetesen ez is szük-
séges része a tanulásnak – például fáradékonyság esetén rövid szünet beiktatása.) 

Önszabályozó tanulás és a tanárképzés
Bármely pedagógiai kutatásnak akkor van értelme, ha az a gyakorlatban is megvaló-

sul, illetve ha gyakorlati haszna van. E tekintetben is újat hozott a padovai helyszínû kon-
ferencia; több vizsgálat is született az önszabályozó tanulás fejlesztésének témakörében.
Több kutató is fontosnak gondolta, hogy az önszabályozó tanulás ne csak a kutatók vizs-
gálati területe legyen, hanem a tanárképzés lényeges részét jelentse.

A Brodeur és munkatársai által szervezett szimpózium az önszabályozó tanulást a ta-
nárképzés égisze alatt vizsgálva különbözõ területeket érintett. Brodeur és munkatársai
az önszabályozó tanulást a tanárok élethosszig tartó tanulásának alapfeltételeként tár-
gyalják. Wang szintén úgy gondolta, hogy az élethosszig tartó tanulás elengedhetetlen a
felnõttek esetében, hiszen csak ezáltal lesznek képesek kompetenciájuk és életminõségük

fenntartására, és ennek az önszabályozó ta-
nulás az egyik feltétele. 

Ez a megközelítés azonban nem teljesen
újkeletû, az élethosszig tartó tanulást sokan
együtt emlegetik az önszabályozó tanulással,
amely mintegy elõrevetíti, avagy fémjelzi az
egész életen át tartó tanulást. (PISA, 2000)
Azonban longitudinális vizsgálatok hiányá-
ban egyelõre ez a kérdés még a problémafel-
vetés szintjén létezik.

Cardelle-Elawar és Lizarraga önszabályo-
zó-programot dolgozott ki, amelynek révén a
tanárok motiváltságát fejlesztették saját taná-
ri pályájukat illetõen. A program neve IDEA
(Identify, Define, Explore, Asses), amelynek
lényege, hogy ismerjék meg jobban magukat
a tanárok, tanuljanak a tapasztalataikból és
fejlesszék a szakmai tudásukat. A fejlesztõ kí-
sérlet eredményes volt, a tanárok tudatosab-
ban, motiváltabban vetették bele magukat a

tanításba, mint azok a tanártársaik, akik nem vettek részt ebben a kísérletben. 
Chye és munkatársai szintén a tanárképzés kapcsán vizsgálták az önszabályozó tanulást.

A cselekvés-elmélet alapján az önszabályozó tanulást intraperszonális, interperszonális és
kontextuális változások következményeként kezelik. Fejlesztõ kísérletük során különbözõ
módszerek hatását vizsgálták, amelyek az említett változásokat célozták meg. Azt találták,
hogy kiselõadások során a párbeszéd módszere (dialógus) hatékony eszköz, de a legered-
ményesebb módszer az volt, amikor a tanár és a diák egyaránt aktívan bekapcsolódott a
feladat elvégzésébe. Ez növelte leginkább a tanulás metakognitív aspektusait.

Számítógép és az önszabályozó tanulás 
Manapság az önszabályozó tanulás és a számítógépes oktatás egyre inkább összetarto-

zó területté váltak. Mivel a számítógépes oktatás egyik célja az önálló tanulás fejleszté-
se és segítése, ideális táptalaját nyújtja az önszabályozó tanulásnak is. 

Salovaara és munkatársai az önszabályozó tanulás fejlesztését a motiváció fejlesztésé-
vel egyetemben számítógépes eszközökkel kísérelték meg. Olyan programokat dolgoz-
tak ki, amelyek során az önszabályozó tanulási stratégiák (célkitûzés, monitorozás, sza-
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Az önszabályozás összetett ké-
pesség, amely sok más képesség,
készség működésével összhang-
ban érvényesül. A szakiroda-
lomban gyakran találkozunk

olyan kutatásokkal, amelyek a
közreműködő képességeket vizs-

gálják, illetve azok szerepét
elemzik az önszabályozó tanu-
lásban. Ezek vizsgálata ma sem

zárult le, a tanulmány elején
említett zűrzavar emiatt is adó-
dik: a különböző kutatók más-
más képességet emelnek ki és

tartanak kulcsfontosságúnak az
önszabályozás megnyilvánulá-

sában. 



bályozás, értékelés) mûködhettek. A kísérletben részt vevõ tanulók motiváltabbak voltak,
jobban meg tudták ítélni képességeiket, és jobban elõre tudták vetíteni az elvégzendõ fel-
adat sikerét vagy kudarcát. Hasonló kutatást végeztek Cardelle-Elawar és Lizarraga, il-
letve Stoeger is, akik szintén a számítógép jótékony hatásáról számolnak be. 

Az önszabályozó tanulás aspektusai
Az önszabályozás összetett képesség, amely sok más képesség, készség mûködésével

összhangban érvényesül. A szakirodalomban gyakran találkozunk olyan kutatásokkal, ame-
lyek a közremûködõ képességeket vizsgálják, illetve azok szerepét elemzik az önszabályo-
zó tanulásban. Ezek vizsgálata ma sem zárult le, a tanulmány elején említett zûrzavar emi-
att is adódik: a különbözõ kutatók más-más képességet emelnek ki és tartanak kulcsfontos-
ságúnak az önszabályozás megnyilvánulásában. A konferencián is megnyilvánult ez a sok-
színûség. Lássuk az önszabályozó tanulás néhány kiemelt jelentõségû aspektusát!

A leggyakrabban a célkitûzést tekintik az önszabályozás egyik legfontosabb tényezõ-
jének. A kiválasztott cél, azaz hogy milyen céllal tanulunk, meghatározza az egész tanu-
lási folyamatot. Boekaerts például elõadásában azt vizsgálja, hogy a különbözõ célok ki-
tûzése milyen kapcsolatban van az önszabályozó viselkedéssel. Szerinte az önszabályo-
zó viselkedés a kiválasztott célok koherens rendszerbe szervezõdését feltételezi. Azaz a
jó önszabályozó tanuló képes rövid- és hosszú távú célokat kitûzni, és ezeket mindig
szem elõtt tartani.

Wirth szerint azonban az önszabályozó tanulást két párhuzamos cél elérésének folya-
mataként lehet leírni. Egyrészt a tanulónak meg kell határoznia és ki kell választania az
információkat, amit tanulni fog. Másrészt pedig meg kell szerveznie és be kell építeni a
már meglévõ kognitív rendszerébe ezeket az információkat. A szabályozás azt jelenti,
hogy meghatározzuk, hogy a különbözõ (akár egymással versengõ) célok közül melyik
vezet a tanulás sikeres befejezéséhez a folyamat minden egyes percében. 

Egy másik, az önszabályozó tanulásban gyakran központi szerepet játszó komponens
az önértékelés, illetve az önhatékonyság (self-efficacy beliefs) mikéntje. Orange és
Hodges hipotézise szerint azok a tanulók, akiknek önértékelése gyenge, valószínûleg ke-
vésbé használnak önszabályozó stratégiákat, mint azok, akiknek pozitív az önértékelése.
Tapola és Niemivirta azt találták kutatásaik során, hogy a tanulók motiváltságára és isko-
lai teljesítményére a pozitív önhatékonyságuk és tantárgyspecifikus érdeklõdésük faci-
litátorként hatnak. Eredményeik alapján a feladatspecifikus motiváció és a teljesítmény
változása között szoros kapcsolat van. 

Az önszabályozó tanulás két másik nagyon fontos komponense az erõkifejtés és az
akarati tényezõ. Rollett és Engeser szerint az erõkifejtés a kitûzött cél elérésére való tö-
rekvés olyankor is, amikor nehéz és unalmas a feladat. Az önszabályozó tanulót pedig ki-
tartás jellemzi, és erõs akarat a kitûzött cél elérésére.

Pekrun és munkatársai a „hideg” kognícióval szemben az emóció szerepét hangsú-
lyozzák az önszabályozó tanulásban. A szerzõk szerint hiányzik a szakirodalomból az a
tudás, amely az emóció és a célkitûzés, a motiváció, illetve az önszabályozó tanulási stra-
tégiák használatának kapcsolatát illeti. Az elmúlt néhány évben születtek kutatások az
emóció vizsgálatára, de ezek hagyományosan két alapvetõ területet céloztak meg, a szo-
rongás és az attribúciós kutatások területét. Eynde és De Corte szerint elfogadható az a
gyakori felfogás, miszerint az emóció a motiváció és a kogníció között helyezkedik el.

Szintén az emóció témakörét érintve, Elliot a kudarcfélelem, a szégyen és az önszabályo-
zás összefüggéseit vizsgálta. Szerinte a kudarcfélelem együtt jár a személy inkompetencia-
érzésével, és az attól való félelemmel, hogy szégyen, ha mások által kivetett lesz emiatt. A
megállapítás újszerûsége, hogy az ilyen tanuló viszont nem képes az önszabályozásra. 

Bruder és munkatársai szerint az a legfontosabb, hogy a tanulóknak nagy tanulásistra-
tégia-repertoárjuk legyen. Csak úgy tudnak önszabályozókká válni, ha ismernek külön-
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bözõ tanulási stratégiákat, képesek azok közül a legalkalmasabbat kiválasztani és haté-
konyan adaptálni a különbözõ tanulási szituációkhoz. (Wirth szintén úgy gondolja, hogy
a tanulás sikeressége a megfelelõ tanulási stratégiák hatékony alkalmazásától függ.) A
szerzõk a gyerekek és szüleik számára dolgoztak ki fejlesztõ programot. A szülõknek azt
tanították meg, hogy hogyan segíthetik otthon, a házi feladatok elvégzésében a gyereke-
iket az önszabályozó tanulás elérésére. A tanulóknak pedig különbözõ tanulási stratégiá-
kat tanítottak meg az önszabályozó kompetencia kialakítása érdekében. Ami még újsze-
rû ebben a vizsgálatban, hogy ennek nyomon követésére a gyerekeknek és szülõknek
egyaránt naplót kellett vezetniük. 

Eilam szintén napló-jellegû módszert alkalmazott a metakognitív és önszabályozó ta-
nulási stratégia alkalmazásának vizsgálatára. A kutatásban részt vevõ tanulók az érdeklõ-
désüknek megfelelõ tevékenység végzése folyamán többször is leírták, hogy hol tartanak
éppen a feladatvégzésben. E módszer által Eilam azt is nyomon követhette, hogy mikor
milyen stratégiákat használnak. 

Spoerer és Brunstein érdekes vizsgálatot mutattak be. A szerzõpáros elsõsorban nem
az önszabályozó tanulás elemeit vizsgálta, hanem azt, hogy összefüggésben vannak-e az
önszabályozó tanulás-kérdõíven jelölt válaszok a strukturált interjú során válaszoltakkal.
A válaszok nem korreláltak egymással. Következtetésük szerint a kérdõíves módszer
nem jelzi a tanulási stratégiák használatának változását. Ez a megállapítás remélhetõleg
finomítani fogja az önszabályozó tanulás mérésére használt eszközöket.

Bár külön elõadás nem foglalkozott az önszabályozó tanulás és a metakogníció kap-
csolatával, fontosnak tartom megemlíteni az ezzel kapcsolatos problémákat. Már Csíkos
Csaba (2004) is jelezte tanulmányában a két terület egymásba mosódását. Ha a két foga-
lom szakirodalmában elmerülünk, gyakran ugyanazokat a definíciókat találjuk mindkét
fogalom meghatározására. Például önszabályozó tanulási stratégiának tekintik a célkitû-
zést, tervezést, monitorozást, ellenõrzést és értékelést. (Boekaerts, 1999; Zimmerman,
2000 stb.) Ugyanakkor a metakogníció szakirodalmában is fellelhetjük ezeket a stratégi-
ákat, de már mint metakognitív stratégiák (az olvasáskutatás szakirodalmában lásd
Almasi, 2003). Valójában a különbség csupán abban érhetõ tetten, hogy ezek a stratégi-
ák milyen folyamatokra, képességek szabályozására vonatkoznak. Míg a metakognitív
stratégiák fõként a kognitív képességek és folyamatok szabályozására szorítkoznak, ad-
dig az önszabályozó tanulás témakörében értelmezve, ezek a stratégiák motivációs és
emóciós tartalommal is bírnak. (Pintrich, 2000; Csíkos, 2004)

Az önszabályozó tanulás szerepe a problémamegoldásban
A tanulás mindig valaminek az elsajátítására irányul. Minél nagyobb az elsajátítás fo-

ka, annál hatékonyabbnak tekinthetjük a tanulást. Az önszabályozó tanulást tanulási stra-
tégiaként többen is vizsgálatuk középpontjába állították. Ezekben a kutatásokban a fel-
adatmegoldásokban szerepet játszó különbözõ tanulási stratégiák hatékonyságát nézték.

Dermitzaki kutatásában azt vizsgálta, hogy a tanulók a hatékony problémamegoldásra
milyen tanulási stratégiákat használnak. A különbözõ önszabályozó „viselkedések” –
ezeket nevezhetjük stratégiáknak is (tervezés, kitartás, monitorozás, hibakeresés, hibaja-
vítás) – elõfordulásának gyakoriságát vizsgálta. Pozitív összefüggést talált a hatékony
problémamegoldás és az önszabályozó stratégiák között.

Focant és Gregoire a kognitív önszabályozó stratégiák szerepét vizsgálta matematikai
problémamegoldás esetén. Három kognitív önszabályozó stratégiát néztek: célkitûzés,
tervezés és szabályozás (kontroll). Throndsen és Braten szintén matematikai problémák
megoldásában vizsgálták az önszabályozó tanulást longitudinális kutatás keretében. Õk
is hasonló eredményeket találtak, mint Dermitzaki.

Pekrun és munkatársai szerint az érzelmi viszonyulás a matematikához hatást gyako-
rol a tanulásra és a teljesítményre. A szerzõk pozitív kapcsolatot találtak a tanulás élve-
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zete, illetve a büszkeség és az érdeklõdés, az intrinzik motiváció, az önszabályozó tanu-
lás, a tanulási stratégiák rugalmas használata, illetve az iskolai teljesítmény között.
Ugyanakkor az unalom és a lustaság negatívan korrelált a tanulók motivációjával, tanu-
lási stratégiáival és a teljesítménnyel. 

Papadimitriou és munkatársai a metakognitív és az önszabályozó tanulási készség sze-
repét vizsgálták az olvasásmegértés során. Eredményük szerint a görög tanulók (7. és 10.
évfolyamosok) nem használnak olvasásuk során sem metakognitív, sem önszabályozó
stratégiákat. 

Összegzésként elmondható, hogy az önszabályozó tanulás kutatásában az Earli-kon-
ferencián szereplõ elõadások új eredményeket hoztak. A hangsúly a fejlesztésen van, és
bár a szakirodalom nem rendelkezik még letisztult fogalomrendszerrel, abban egyetért-
hetünk Wirthtel, Bruderrel és munkatársaival, hogy az önálló, önszabályozó tanulást
többféle tanulási stratégia megtanítása által fejleszthetjük.
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A Generalia Kiadó könyveibõl



A pozitív pszichológiai hagyományok
Európában  

Dolgozatom célja annak bemutatása, hogy a huszadik századi euró-
pai pszichológiában milyen törekvések tekinthetők a mai pozitív pszi-

chológiai áramlatok előfutárainak. E hagyomány előtörténetében
alapvetően négy mozzanatot állítok  előtérbe: az önmagát jutalmazó

motivációs rendszerek szemben az utilitarianizmussal;  J. S. Mill el-
mélete a tudás és szeretet kitüntetett jelentőségéről; W. Stern

perszonalizmusa és a személyiség integratív értéke; a korai etológia
vizsgálódásai a cselekvésszerveződés komplexitásáról. Mondandómat
konkrét hősökhöz, J. S. Mill, W. Stern és Karl Bühler munkásságához

kapcsolom. Ők azonban mint reprezentatív szereplők értendőek,
akiknek munkássága egy teljes irányzatot képvisel. 

Apozitív pszichológiának a hosszú elõkészítést  tekintve számos, újra és újra fel-
merülõ aspektusa volt. A mai pozitív pszichológiai hagyományt úgy is tekinthet-
jük, mint amely csírájában egy passzív, hedonisztikus és ugyanakkor kiszolgálta-

tott emberképpel szembeállítva fogalmazódik meg, s e tekintetben van tiszteletre méltó
múltja.  A bevett, uralkodó és a passzivitást megkérdõjelezõ szemlélet szembeállítását
mutatja az 1. táblázat.

1. táblázat. A pozitív pszichológia vezetõ gondolatai szembeállítva az uralkodó pszichológiai áramlatokkal

Pozitív pszichológiai gondolatmenet Hagyományos gondolatmenet

A nem haszonelvû motivációk központi szerepe Minden motiváció homeosztatikus jellegû
A tudás pozitív visszahatást gyakorol A tudás pusztán a haszon szempontjából értékelendõ
Önkezdeményezte aktivitások Reaktív szervezetek 
A kíváncsiság és az unalom központi szereplõ Az alapvetõ emberi motívumok a félelem és a szorongás
az emberi életben

John Stuart Mill két csillagzat vezérlete alatt: Bentham és Coleridge 

John Stuart Mill eredendõen az empirizmus és a teljes haszonelvûség világképével in-
dult el az emberi természet megismerésének útján. Kiindulópontja az utilitariánus felfo-
gás volt az emberi elmérõl. Ennek a Jeremy Bentham (1789/1977) által kanonizált felfo-
gásnak a lényege, hogy egy önzõ, racionális „gazdasági ember” képébõl indul ki. Az em-
beri természetet minél kevesebb paraméterrel szeretné jellemezni; ideák vannak a fejünk-
ben, melyek kisszámú asszociatív törvénynek megfelelõen kombinálódnak egymással.
Mill apja, James Mill egyenesen azt hangsúlyozza, hogy ennek az összekapcsolódási me-
chanikának egyetlen törvénye van, az érintkezés. Az utilitariánus felfogás szerint az em-
ber mozgatóerõit is igen kis számú tendencia: a boldogság keresése és a fájdalom kerü-
lése irányítja. Az értékek úgy keletkeznének, hogy ideáink, képzeteink asszociálódnak
ezzel a kis számú alapvetõ tendenciával. Ennek megfelelõen az ember társas élete és a
bonyolult társadalmi építmény is ezeknek a tendenciáknak és a képzeteknek a kontingens
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összekapcsolódásából fakad, miként a pénz is úgy nyeri el értékét, hogy végsõ soron az
egyetemes alapvetõ törekvések kielégítéséhez vezet. Az egész társadalmi építmény is en-
nek megfelelõ asszociatív konstruktum lesz.

„A természet az embert két szuverén úr: a fájdalom és az öröm uralma alá helyezte.
Csupán ezek mutathatják meg számunkra, mit tegyünk s irányítják is azt, amit teszünk.
A hasznosság elve elismeri ezt az alávetettségünket s feltételezi, hogy kiépítsen egy
olyan rendszert, melynek igazi célja, hogy a boldogulást az értelem és a törvény kezébe
helyezze. Az ezt megkérdõjelezõ rendszerek puszta hangzatokkal operálnak az értelem
helyett, szeszélyekkel az ész helyett s a sötétségben botorkálnak a fény helyett.” (Jeremy

Bentham: ,Bevezetés az erkölcsök és a tör-
vényhozás alapelveibe’)

John Stuart Mill elismerte, hogy a speku-
latív belsõ erõkön és morális érzéken s
egyéb, megfoghatatlan dolgon alapuló kora-
beli rendszerekkel szemben az embert né-
hány tendenciára visszavezetõ utilitariánus
felfogásnak igaza van ellenfeleivel szemben;
ugyanakkor észrevette, hogy az emberi lelki
életnek vannak olyan aspektusai, melyek
nem megosztott disztributív módon mûköd-
nek. Ebben a szemléleti átalakulásban két-
ségtelenül személyes ihletései voltak. Mint
önéletírásában oly  érzékletesen bemutatja
(Mill, 1908), megérintette õt a romantikus
személyes szerelem, de emellett általa felis-
mert új intellektuális erõk, a romantikus köl-
tészet és a német humanisztikus filozófia
szemlélete is. Mill rendszerének lényege
négy mozzanatban foglalható össze:

– A tudás nem megosztott tulajdon. A tudás
növekedésével mástól nem veszünk el tudást.
Azt is mondhatnánk mai szemmel, hogy szá-
mára a tudás nem gazdasági tulajdon.

– Nem haszonelvû a szeretet sem. A szere-
tet sem megosztott; ha több embert szeretek,
ettõl még nem vonom el másoktól a szerete-
temet – hangzik a kissé romantikus tézis.

– Az élet céljai közé az öntökéletesítés is
felveendõ. Az ember nem pusztán az öröm
szerzésére és a fájdalom kerülésére törek-
szik, hanem saját magát is szeretné javítani.

– Az emberi életnek ennek megfelelõen
van egy sajátos, nem haszonelvû, romantikus távlata is.

Az utilitariánus elv megkérdõjelezésében Mill számára fontos vonzerõ volt a 19. szá-
zadi német életfilozófia, elsõsorban Wilhelm von Humboldt (1767–1837) felfogása.
Humboldt (1985) közismerten nevelési rendszereket is átalakító és szervezõ koncepció-
ja szerint az egyéniség kultivációja, a személyiség kimunkálása mint önmagában, önma-
gát magyarázó cél jelenik meg. Az egyéniség kultusza – hangzik majd Millnél – kiegyen-
súlyozó tényezõ az asszociatív mechanika leegyszerûsítõ vonásaival szemben. Mill
(1962, 1980) fontos eszmetörténeti konklúziója az is, hogy a szabadság kultusza, a sza-
badság legfontosabb értékekként való elõtérbe állítása azt a célt szolgálja, hogy megsza-
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Az életnek vannak nem zéró 
összegű aspektusai, fogalmaz-
hatnánk át mai döntéselméleti

terminológiába Mill felfogását. A
hiányökonómia körülményei

között ugyanis az aktorok zéró-
összegű játszmában vesznek

részt. Ha A személynek valami-
ből többje van, ezzel B-nek keve-
sebbje lesz. A tudás és a szeretet
azonban kivételek ez alól a hi-

ányökonómiai szerveződés alól
– hirdeti Humboldt nyomán

Mill. Ha ugyanis én többet tu-
dok, ezzel semmit sem veszek el
mások tudásából. (Ez persze ko-

rántsem triviális, „a tudás
hatalom”-elképzelések Bacontól
Leninig nem így gondolták. Bi-

zonyos értelemben igazuk is
volt, a valóságos társadalmi

kontextusok a tudást is ökonó-
miai és hatalmi tényezővé te-
szik.  Mill számára azonban
nem ez a fontos, hanem az,

hogy a tudás használattól füg-
getlenül is gazdagabbá teszi a

személyiséget.) 



baduljunk azoktól a korlátoktól, amelyek a személyiség sokoldalú kultivációját mint af-
féle öncélt akadályozzák.

Az életnek vannak nem zéró összegû aspektusai, fogalmazhatnánk át mai döntéselmé-
leti terminológiába Mill felfogását. A hiányökonómia körülményei között ugyanis az
aktorok zéróösszegû játszmában vesznek részt. Ha A személynek valamibõl többje van,
ezzel B-nek kevesebbje lesz. A tudás és a szeretet azonban kivételek ez alól a hiányöko-
nómiai szervezõdés alól – hirdeti Humboldt nyomán Mill. Ha ugyanis én többet tudok,
ezzel semmit sem veszek el mások tudásából. (Ez persze korántsem triviális, „a tudás
hatalom”-elképzelések Bacontól Leninig nem így gondolták. Bizonyos értelemben iga-
zuk is volt, a valóságos társadalmi kontextusok a tudást is ökonómiai és hatalmi ténye-
zõvé teszik.  Mill számára azonban nem ez a fontos, hanem az, hogy a tudás használat-
tól függetlenül is gazdagabbá teszi a személyiséget.) Érdekes módon – s itt kapcsolódik
ez össze a személyiség kultivációjával – a tudás és a szeretet az a két mozzanat, amelyek
leginkább egyénhez kötõdöttek. Hiszen másért, más helyett nem tudunk szeretni, s más
helyett nem vagyunk képesek tudni sem, illetve más sem tudhat helyettünk. 

Mill számára az élet öncélú – ha úgy tetszik, játékosabb – mozzanatai, a tudás és a sze-
retet vezetnek el a személyiség kultivációjához. Az elme a kíváncsiság révén tekinthetõ
egy önmagáért való tudást generáló rendszernek, személyisége pedig szintén mintegy ön-
célúan bontakozik ki. A Mill nagy korszaka után néhány évtizeddel elinduló darwiniánus
eszmerendszerben ez majd úgy értelmezõdik, hogy a nagyobb viselkedési, reagálási po-
tenciál nagyobb evolúciós lehetõséget rejt magában. Ezek a 19. századi gondolatok azu-
tán a 20. századi szaktudományos pszichológia kibontakozásának átfordító mechanizmu-
sai révén válnak egy kibontottabb hagyomány részévé. Az egyik ilyen mozzanat a „sze-
mélyiség” kultusza, a másik pedig az önmegvalósítási motivációs rendszerek elõtérbe ál-
lítása. Ennek két jellegzetes, talán kevéssé ismert képviselõjét szeretném kiemelni mint
akik ezt az európai hagyományt évtizedekkel a pozitív pszichológia programmá válása
elõtt képviselik. Az egyik a személyiség kultivációjának és kutatásának elõtérbe állítója,
a másik pedig a korai etológia sajátos értelmezése Karl Bühler munkáiban.

William Stern: Az integráció és a belsõ jelentés a személyiségben

Stern, aki – joggal szoktuk mondani – kissé több, mint az „IQ feltalálója”, a múlt szá-
zad tízes éveitõl rendkívül intenzív programban próbálta több formában kifejteni azt a
gondolatot, hogy a személyiség kell a modern pszichológia legfontosabb integráló moz-
zanata legyen. Elsõ szintézise, az 1911-ben írt ,Az egyéni különbségek pszichológiája’
már kifejtette, hogy igazából két attitûd lehetséges a személyiség-lélektanhoz. Az egyik
a vonásokból indul ki. Alapvetõ darwini gondolata a személyiségvonásokban rejlõ egyé-
ni változatosság, ennek megfelelõen a változatosság tanulmányozása után korrelációkat
keres, és profilokat szeretne kialakítani, ami azután egy más hagyomány szerint elvezet
a tipológiához. Egy másik kevésbé nomotetikus, hanem inkább a kor Dilthey- (1894,
1975) követõinek értelmében ideografikus megközelítésnek viszont a személyiség meg-
értéséhez az egyéniséget, az individualitást kell elõtérbe állítania. Ennek két legfonto-
sabb módszere a pszichográfia, az egyéni személyiségprofilok írása, amelyben az élet-
mûvet és az élettörténetet egymáshoz viszonyítják (gondoljunk csak a mai pszi-
chohistóriai megközelítésre) és az összehasonlító kutatás, ahol különbözõ jellegzetes,
egészként szemlélt individuumokat vizsgálunk.

Már ebben a korai, a méréselméleti személyiségtan szempontjából is kulcsfontosságú
munkában is megjelent a második póluson, az ideografikus póluson az az igény, hogy a
személyiségnek valamiféle önálló jelentésegység-szerû globalitást tulajdonítsunk, s így
állítsuk azt elõtérbe. Stern késõbbi, fejlõdéslélektani központú munkásságában azután az
egyén alakulásának meghatározóit tekintve fogalmazott meg egy nagyon jellegzetes el-
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méletet: sokszor hírhedetten idézett konvergencia-elméletét. Az elmélet lényege nem
pusztán az, hogy személyiségünket az öröklõdés és a környezet egyaránt meghatározzák,
hanem ezek állandó, kölcsönös feltételezettsége. A fejlõdés Stern számára jóval több,
mint pusztán egy genetikai tervrajz kibontakozása, megvalósítása. Epigenetikus törvé-
nyei vannak, mondanánk ma, ahogy például – Sternt idézve – Oyama (2000) is teszi. A
környezet a belsõ programok kibontakozását formálja. Ennek megfelelõen a személyiség
egészét mindkét tényezõ alakítja; ezek nem pusztán additívak, hanem ugyanazokon a
belsõ tényezõkön mûködnek. Nem véletlen, hogy a hatvanas években David Krech az ál-
lati tanulási képesség környezeti és genetikai meghatározóit együtt tekintve éppen Sternt
fedezi fel újra. Számára a rágcsálókkal folytatott szelektív tenyésztési és korai tapaszta-
lási kutatások arra mutatnak, hogy a genetika és a korai tapasztalás ugyanazoknak az
agykérgi, ma azt mondanánk, hálózatalakító tényezõknek a támadáspontja – nem kiegé-
szítõen hatnak, hanem mindkettõ ugyanarra hat; a kérgi reaktibilitásra és anyagcserére. 

Stern kései munkásságában számos, tisztán filozofikus megközelítés után, melyeket
perszonalizmusként (Stern, 1936) emlegetünk, jut el oda, hogy magát az egész emberi
pszichológiát a személyiség felõl tekintse. (Stern, 1938) Számára a perszonalizmus a tel-
jes emberi személy vizsgálata, amelynek a személyiséglélektan – és egyáltalán a lélektan
– csak egy része. Az elme létmódja túlmegy a mentális és fizikai differenciációján és az
emberi egyed eredeti egységét képviseli. Ez az egységes személyiség lesz az a szûrõ tu-
lajdonképpen, amely egyáltalán értelmessé és értelmezhetõvé teszi bármilyen lelki jelen-
ség vizsgálatát; vagyis a személyiség, mely Mill számára egy sajátos erkölcsi álláspont-
ból kultiválandó mozzanat, Sternnél  egy teljes értékû embertudománynak integratív té-
nyezõjévé válik.

Karl Bühler és a korai etológia

A mai pozitív pszichológia harmadik forrása – a tudás és a személyiség kultuszának
gondolata mellett – az európai pszichológia korai huszadik századi fejlõdésében az eto-
lógia elsõ lépéseibõl származik. Ezek a korai  etológusok – Heinroth, Uexkühl és azután
Konrad Lorenz – világosan rámutattak három mozzanatra az állati viselkedés kibontako-
zásában. Az egyik, hogy vannak jellegzetes, fajspecifikus viselkedésformák. Ezek kibon-
takozása határozott, szintén a fajra jellemzõ, evolúciós értelemben környezetfüggõ kriti-
kus tapasztalatokat igényel. Végül, éppen a belsõ programok megléte miatt, az állat so-
sem passzív, pusztán reagáló lény, egész viselkedés-repertoárja sajátos belsõ programok
kibontakoztatását szolgálja. Karl Bühler a húszas és harmincas években (Bühler, 1927,
1936) ezekre a mozzanatokra alapozva próbálta meg egységesíteni korának pszichológi-
áját. Az egységesítés kulcsmozzanata az, hogy minden viselkedés – a legegyszerûbb ál-
lati viselkedéstõl a kultúrateremtõ emberi viselkedésig – értelemteli. Az értelemteliség,
szemben a Dilthey-követõk szellemtudományos és természettudományos pszichológiára
való szétszakítási igényeivel, minden viselkedésre jellemzõ. Ugyanakkor a viselkedés
mindig  saját kezdeményezésû tevékenység. Az állatok sem –  az ember természetesen
nem – pusztán reaktív lények. Mindig arra törekszenek, hogy sajátos modelleket alakít-
sanak ki a környezetrõl. Ebben a modellalakításban alapvetõ a darwini szelekciós gondo-
lat átfogó értelmezése Bühler (1936) számára. Õ volt az elsõ, aki megfogalmazta azt a
két elvet, amely a mai kognitív tudományban az elmefilozófiát (Dennett, 1998) és a
neurális folyamatok filozófiáját (Edelman, 1987; Changeux, 2000 ), a jelent irányítja:
minden viselkedésszervezõdést jellemez egy korai, sok elemet és kapcsolatot tartalmazó,
gazdag redundáns repertoár kialakítása, majd az ebbõl való szelekció a környezetbõl ér-
kezett visszajelzések hatására. Ennek a kétciklusú szelekciónak Bühler szerint három for-
mája van; az elsõ formát az ösztönök, a másodikat a szokások, a harmadikat pedig az ér-
telem képviseli. A három viszonyának lényege az, hogy egyre kevésbé kockáztatjuk éle-
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tünket, mint azt Bühler egyik tanítványa, Karl Popper fogalmazta meg igen határozottan.
(Popper, 1974) A három szint hajlékonyságában is eltérõ, de a szervezõ elv mindegyik-
nél ugyanaz. Elõször sokfélét produkálnak az élõlények, majd ezt a visszajelentések ha-
tására szûkítik le kevesebbre.

*

Három kiemelkedõ szereplõre összpontosítok itt; mind a három abból a szempontból
is a mai pozitív pszichológia elõfutára, hogy a tudás örömét hangsúlyozzák. Jellemzõjük,
hogy a tudás önmaga jutalmaként jelenik meg számukra – Milltõl kezdve. Másrészt az
integratív és jelalapú tudásfelfogás révén mintegy elõrevetítik a kognitív, megismerési
motiváció alapvetõ szerepét hangsúlyozó huszadik századi elméleteket. A fejlõdést is sa-
játosan fogják fel; számukra a fejlõdés – és ez Sterntõl Jean Piaget-ig így van – alapve-
tõen a belsõ tudásfajták és tudáskezelési módok alakulása és alakítása. Mindegyik szer-
zõ számára és mindegyik mozgalom számára – a tudást elõtérbe állító, a személyiséget
kultiváló és a kezdeményezést és önállóságot elõtérbe helyezõ felfogások számára egy-
aránt – a fejlõdés maga intrinzikus belsõ elvek által irányított tudásformálás. Így gondol-
ta ezt Stern is, de majd egy következõ korszakban Piaget (1988) is. Ami a motivációs
mozzanatot illeti, ezek a szerzõk mindannyian tudták, hogy egy sajátos paradoxont hir-
detnek emberképükben: azt, hogy az embernek a haszontalan tevékenységek igen hasz-
nosak, ezek biztosítják az unalom kerülését és az értelemteli fennmaradást.
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Lexikográfia a Nemzeti 
Alaptantervben

Az elektronikus oktatási segédeszközök, a távoktatás, az adatbázisok
szerepének növekedése, az információ áruvá válása mind olyan 

tényezők, amelyek gyökeresen megváltoztatják nemcsak életünket és
világképünket, de az oktatás anyagát és módszereit is. A lexikográfia

a nyelvészeti diszciplínák egyik leggyorsabban fejlődő ága 
napjainkban. A szótárak megismerése, a nyomtatott és az 

elektronikus szótárak használata a régi és az új NAT 
követelményrendszerének egyaránt részét képezi. 

Alexikográfia tudományterületét megmozgató paradigmaváltás a szótárstruktúra át-
alakulásában, új típusú szótárak létrejöttében, az elektronikus alkalmazások sza-
porodásában is megmutatkozik. Az információ áruként való megjelenése követ-

keztében az információhoz való hozzájutás sebessége és módja a fejlett társadalomban a
versenyképességet szabályozza. Az információhordozók jelentõségének növekedésével a
szótárak is kiemelt szerepkörbe kerültek, hiszen az információhoz való hozzájutás egyik
gyors és strukturált módját biztosítják.

A lexikográfia eredményeinek és módszereinek az oktatásba való bevezetését több té-
nyezõ indokolja: az információ áruvá válása, a lexikográfia súlyának világméretû növe-
kedése, a szótárak funkciójának, tartalmának megváltozása, de legfõképpen az, hogy a
különféle célra készített szótárakban egy-egy tudományterület vagy mûszaki, társadalmi
kérdéscsoport legfontosabb információi szigorúan kódolt rendszerbe szedettek, és ezeket
nagyon egyszerû kezelni, segítségükkel a meglévõ ismereteket kiegészíteni, pontosítani.
A lexikográfiai ismeretek társadalmi értékének mérlegelése nem elméleti következteté-
sek eredménye, hanem a nyomtatott és elektronikus formában megtalálható szótárak szé-
les körben való felhasználásából következõ tapasztalati tény. A társadalomban egyre na-
gyobb mértékben jelenlevõ igény nyomán mind a közoktatásban, mind a felsõoktatásban
szükséges volna a szótártan, a lexikográfia oktatása, a diákok, hallgatók felkészítése a
gyors információszerzésre. Az interdiszciplináris szellemû oktatás-tanulás bevezetésének
és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésnek egyik fontos lépése lehet a lexikog-
ráfia megjelenése a közoktatásban és a felsõoktatásban.

A lexikográfia a közoktatásban és a felsõoktatásban

A közoktatásnak az új ismeretek és az információ gyors megszerzésének képességére,
a tanultak alkalmazására kell felkészítenie a diákokat, ehhez pedig kiváló lehetõséget
nyújtanak a szótárak. A nyelvi nevelés során a széleskörû szótári kínálatból az egynyel-
vû, kétnyelvû, többnyelvû szótárak használatát, a nyomtatott, illetve elektronikus formá-
ban megjelenõ szótárak kezelése közti különbségeket a diákok, a nyelvtanulók azonban
elsõsorban saját személyes tapasztalataikon keresztül tanulják meg. A szótárakban össze-
gyûjtött, felhalmozott ismereteket az oktatási tematikától lényegében független módon és
esetlegesen szerzik meg a diákok, annak ellenére, hogy a NAT szótárhasználatra vonat-
kozó követelményeket is tartalmaz. A Magyarországon folyó oktatásfejlesztési munkála-
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tokból látható, hogy a lexikográfiának az anyanyelvi nevelésben, az általános mûveltség-
ben, a szakismeretek megszerzésében és a 21. század kommunikációs rendszerében egy-
re növekszik a fontossága. Ezért a közoktatásban nem külön tantárgyként, hanem a fel-
használási igények interdiszciplináris környezetében, más tárgyak ismeretanyagába be-
építve, de napjaink tudományos szintjének megfelelõ elméleti megalapozottsággal és a
csúcstechnológia biztosította technikai eszközök felhasználásával célszerû oktatni azokat
az ismereteket, amelyekre az egyénnek szüksége van. A technikai fejlõdés gyors folya-
mata elõrevetíti, hogy például a telematikus hálózatok (mobilkészülékek, Internet stb.)
igénybevételével hozzáférhetõ adatok, információk köre rövid idõn belül hatalmas mér-
tékben tovább szélesedik. E kódolt adathalmazok felhasználásának oktatására a közokta-
tásban nagy szükség van, azaz olyan tanárokra van szükség, akik ennek az oktatási fel-
adatnak a megoldására felkészítést kapnak. Az oktatandó anyagnak az informatikai és
más fontos ismeretek mellett kulcsfontosságú részét jelenti a lexikográfia, hiszen az adat-
bázisokban, szótárakban, enciklopédiákban, lexikonokban stb. való jártasság, eligazodás
képessége az informatikában való jártassághoz hasonlóan alapvetõ társadalmi igény. A
lexikográfia közoktatásbeli jelenlétének tehát egyik alapvetõ feltétele az ebbe az irányba
is elmozduló tanárképzés. 

A felsõoktatás csak úgy tud a fentebb ki-
fejtett oktatási igényeknek megfelelõ felké-
szültségû szakembereket biztosítani a közok-
tatás számára, ha a lexikográfia önállósul a
felsõfokú képzésben, kilép abból a jelenlegi
helyzetbõl, hogy bizonyos részeit esetlege-
sen oktatják egyes nyelvi szakokon. A ma-
gyar felsõoktatásban a lexikográfia oktatása
kizárólag a bölcsészkar egyes szakjain törté-
nik, nem egységes elvek alapján, legtöbbször
más tárgyhoz, például a lexikológiához, for-
dítási gyakorlathoz vagy könyvtárhasználat-
hoz kapcsolódva. Bõvebb és pontosabb ada-
tokat egy külön felmérés keretében lehetne
csak összegyûjteni, amit azonban nehezít,
hogy Magyarországon több, mint negyven
felsõoktatási intézmény mûködik, ezekbõl
számtalan intézet és tanszék adataira volna szükség, ráadásul a lexikográfia témájú stú-
diumok más tárgyakhoz kapcsolódnak.

A modern, elméleti és felhasználói ismereteket tartalmazó lexikográfia-képzési prog-
ram kidolgozása azonban önmagában nem elegendõ: olyan bontásban célszerû meghir-
detni, hogy bármely szakos hallgató megtalálja a számára fontos ismereteket, és fel is ve-
hesse a választott tárgyat. A lexikográfiának mint önálló tantárgynak a felsõfokú oktatás-
ban való megjelenése az interdiszciplináris szellem fokozott jelenléteként értékelhetõ. A
lexikográfia nemzetközi jelentõségének megfelelõen a Pécsi Tudományegyetem Nyelv-
tudományi Tanszékén 1997/98. tanévben indult szervezett lexikográfia-oktatási program,
elsõként megteremtve Magyarországon egy lexikográfiai elõadássorozat és a hozzá kap-
csolódó lexikográfiai szeminárium lehetõségét. (Fóris, 2000)

Mind a közoktatásban, mind a felsõfokú képzésben megindult ez a folyamat Magyar-
országon. A NAT módosítása megfogalmazza a fejlõdés irányát, azonban a tervek meg-
valósítása csak a tanárok eredményes erõfeszítése útján valósítható meg. További gondot
jelent a lexikográfia-oktatás egyetemi környezetében az interdiszciplináris szemlélet és
felkészültség hiánya. „Ha azt akarjuk, hogy a jelenlegi egyensúlyi folyamatok egyértel-
mûen az emberi haladást szolgálják, akkor a következõ idõszakban a szemléletformálást,
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Az oktatandó anyagnak az in-
formatikai és más fontos ismere-

tek mellett kulcsfontosságú ré-
szét jelenti a lexikográfia, hi-

szen az adatbázisokban, szótá-
rakban, enciklopédiákban, lexi-
konokban stb. való jártasság, el-
igazodás képessége az informa-
tikában való jártassághoz ha-
sonlóan alapvető társadalmi

igény. A lexikográfia közoktatás-
beli jelenlétének tehát egyik
alapvető feltétele az ebbe az

irányba is elmozduló 
tanárképzés.



a tudat átalakítását kell megoldani, s ehhez az oktatás-nevelést a kialakult új feltételek-
hez kell igazítani. Az oktatási intézeteknek, az egyetemeknek élvonalban kell maradniuk
a képzéskorszerûsítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek kimunkálásában.” (Kozma,
2000, 64.) A szervezett felnõttoktatás sokat tehetne a hiányok pótlására, de ebben a te-
kintetben ez a képzési forma is továbbfejlesztésre szorul. (Sári, 1998/99)

A lexikográfia közoktatásban való megjelenésének tárgyi feltételei a könyvtár, egyes
kézikönyvek, számítógépek, szoftverek, az Internet-hozzáférés, a személyi feltétele pe-
dig a lexikográfia és a számítógép-használat terén képzett tanárok. A korszerû felsõokta-
tásban a lexikográfiai képzés feltétele a lexikográfiai stúdiumok elindítása a tanárképes
szakokon, az alapvetõ infrastrukturális feltételek kialakítása az egyes karokon (különö-
sen a bölcsészkarokon), valamint a kézikönyvek és más segédanyagok (szótárak, tan-
könyvek) elkészítése. Összességében mindebbõl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
a társadalmi igény a közoktatás követelményrendszerében már megjelent, a felsõoktatás
területén pedig elkezdõdött a nyelvi-nyelvészeti képzésben.

A szótárak szerepe a nyelvoktatásban

Az anyanyelvi oktatásnak minden más tárgy oktatásához meghatározó, biztos alapot
kell adnia. Számos törekvés tapasztalható az anyanyelvi nevelés és az idegennyelv-okta-
tás összehangolására, és bizonyos, hogy az anyanyelvi nevelésnek többet kell jelentenie
az írás-olvasás és a helyes beszéd megtanításánál. (Szépe, 2001a, b, c; Benkõ, 1999)
Mind az anyanyelvi, mind az alkalmazott nyelvészeti konferenciák anyagában számos
olyan tanulmányt találunk, amelyik az anyanyelv-oktatás és idegennyelv-oktatás össze-
hangolásának szükségességét hangsúlyozza, és számtalan kezdeményezés tapasztalható
az anyanyelvi nevelés szaktárgyakban történõ megjelenítésére is.

Az anyanyelv alapvetõ szerepe kapcsán Szépe hangsúlyozza, hogy az anyanyelvi okta-
tás technikai oldalát sem szabad elhanyagolni, hiszen „ha múlt századi technikát közvetít
egy anyanyelvnek az oktatása, akkor az egész oktatás nem versenyképes. Ezért van nagy
jelentõsége e szakterület folyamatos modernizálásának; ezért nem szabad ma már megelé-
gedni pusztán az írás-olvasás megtanításával”. (Szépe, 2001c. 65.) A nyelvi (anyanyelvi és
idegennyelvi) oktatás modernizálásának fontos része a kommunikációs kultúra fejleszté-
se, az interkulturális oktatás bevezetése, a világra való nyitottság készségének megtartása
a gyerekekben. Mindehhez az iskolák jó része máris elegendõ infrastruktúrát mondhat ma-
gáénak, hiszen az általános és középiskolák nagy részében található számítógépes labora-
tórium és Internet-hozzáférés. (Remélhetõleg ezeknek az iskoláknak a száma a jövõben
gyors ütemben nõni fog.) A meglevõ eszközpark többirányú felhasználására kellene töre-
kedni, az Internet nyújtotta lehetõségeket a nyelvi oktatásban is kihasználni. Egy ilyen tí-
pusú, interdiszciplinaritásra törekvõ oktatás részét képezhetné a szótárhasználatra, ezen
belül is az elektronikus és on-line szótárak használatára történõ felkészítés.

Ezt a társadalmi igényt a NAT készítõi is felismerték, és az eddigieknél jóval nagyobb
súlyt kívánnak helyezni az információ és a kommunikáció szerepére. Az ilyen irányú tö-
rekvések akkor lesznek eredményesek, ha mindez az oktatás folyamatában közvetlenül
is jelentkezik majd.

A szótárak tudományos, gyakorlati, szakmai és kulturális jelentõsége régóta ismert.
Országh László a szótárak szerepe kapcsán hangsúlyozta, hogy „a »nyelvében él a
nemzet« gondolatának a nyelvtanok mellett Európa-szerte az anyanyelv szótárai voltak a
legismertebb képviselõi. (…) a szótárak elmélyítették a nyelvi kultúrát, kiterjesztették az
általános mûveltséget és alapvetõen hozzájárultak a fogalmi gondolkodás megszilárdítá-
sához”. (Országh, 1966. 5.) A magyar nyelv történetének elválaszthatatlan része a nem-
zeti szótárirodalom. Gáldi László szerint „szótárírásunk története tehát elválaszthatatla-
nul egybeforr egész nemzeti nyelvünk megújulásának történetével”. (Gáldi, 1957. XIV.)
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Anyanyelvünk szótárainak története és jelentõsége nem ennek a tanulmánynak a tárgya,
de mindenképpen anyanyelv-oktatásunk történetének szerves része. Ebben a tanulmány-
ban azonban elsõsorban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a megváltozott techni-
kai feltételek nyújtotta lehetõségek egyszerûsítik és jelentõsen javítják a szótártan okta-
tásának lehetõségét a közoktatásban. Az elmúlt évtizedekben a szótárak jelen voltak
ugyan az iskolai könyvtárakban, de jobb esetben is legfeljebb 2–3 példányban. Emiatt a
szótárakkal való ismerkedés a könyvtárakban vált lehetségessé, de csak egyéni alapon,
hiszen például egy 30 fõs osztályban nem állt rendelkezésre egyszerre 30 db értelmezõ
kéziszótár. A számítógépes laboratóriumokban lehetõség nyílik arra, hogy egyszerre egy
egész osztály tanulmányozza az elektronikus formában (CD-ROM-on vagy Interneten)
elérhetõ szótárakat. Számos tanulmány és könyv foglalkozik az elektronikus szótárakkal,
itt a magyarországi számítógépes nyelvészet jelentõs képviselõjének, Prószéky Gábor-
nak a mûveire hívnám fel a figyelmet. (Prószéky, 1996, 1997, 2001; Prószéky – Kiss,
1999) A Prószéky vezette MorphoLogic Kft. weblapján hasznos információkat és on-line
elérhetõ szótárakat találhatunk (http://www.morphologic.hu), de az Interneten egyszerû
kereséssel is elérhetõ számtalan szótár, illetve szójegyzék.

Az anyanyelvi nevelés fontos részét képezik a mai és a régi magyar nyelv megismeré-
sét célzó stúdiumok. Ma az MTA Nyelvtudományi Intézetében folynak olyan lexikográfi-
ai kutatások, amelyek részben a magyar nemzeti nyelv lexikájának diakronikus vizsgála-
ti eredményeit rendszerezik: a munka eredményeként létrejövõ, egyre bõvülõ adatbázis a
Magyar történeti korpusz (Mtk), részben a mai magyar nyelv szavainak korpuszát hozzák
létre: ezt az anyagot a Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz) teszi hozzáférhetõvé. Az aka-
démiai nagyszótári munkálatok (melyek alapja, illetve eredménye a Magyar történeti kor-
pusz létrejötte) több, mint egy évszázaddal ezelõtt kezdõdtek, majd 1984-ben újrakezdõd-
tek, és ma is folynak. (Kiss – Pajzs, 1989; Pajzs, 1994, 1997; Elekfi, 1997; Pais, 1997;
Váradi, 1997; Csengery – Ittzés, 2002) A történeti korpusz ma kb. 23 millió szövegszó-
ból áll. A feldolgozott korpusz on-line adatbázisa hozzáférhetõ, és alkalmas arra, hogy pél-
dául a közoktatásban szemléltetõeszközként szolgáljon. (http://www.nytud.hu/hhc) A sza-
vak önmagukban vagy szövegkörnyezetükben kereshetõk, az egyes szövegek szerzõ, mû-
faj, cím vagy a keletkezés ideje szerint válogathatók, a keresett szavakról konkordancia-
listát vagy akár pontos bibliográfiai adatokat tudhatunk meg. Az MTA Nyelvtudományi
Intézetében 1998 elején kezdték a Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz) készítését. Célja
egy olyan, 100 millió szavas szövegkorpusz létrehozása, amely a mai magyar írott köz-
nyelv általános célú reprezentatív korpusza. Az MNSz megtalálható az interneten, és egy-
szerû regisztráció után bárki számára hozzáférhetõ. (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) Az
MNSz öt nagy szövegtípust tartalmaz, amelyek öt alkorpuszt alkotnak: sajtó, szépiroda-
lom, tudományos, hivatalos, személyes. Ebben az adatbázisban szóalak, szófaj megjelölé-
se lehetséges, kereshetünk alkorpuszonként vagy akár a teljes korpuszban, adott szerzõtõl,
vagy az adatbázisban szereplõ minden anyagban. Ezek az adatbázisok jelentõs mértékben
megváltoztathatják az anyanyelvi oktatás módszereit és szemléletmódját, mivel hatalmas
mennyiségû rendszerezett anyanyelvi anyagot bocsátanak a felhasználók rendelkezésére,
amelynek kutatási és oktatási célokra történõ felhasználása gyökeresen módosíthatja az
eddigi szokásokat. (Pajzs, 1994; Prószéky – Kis, 1999; Fóris, 2001; 2002a, b, c)

Az idegennyelv-oktatás területén elsõsorban a kétnyelvû (iskolai) szótárak alkalmazá-
sa elterjedt, egyrészrõl a szavak idegennyelvi megfeleltetésének, jelentésének megkere-
sése és megtanulása céljából, másrészrõl a forrásnyelvi szövegek célnyelvre fordítása so-
rán. Kevésbé elterjedt egyéb szótárak, például gyakorisági, terminológiai, az alapszókin-
cset felölelõ, vagy konceptuális szótárak, kollokációs vagy frazeológiai szótárak, illetve
egyéb adatbázisok alkalmazása az idegennyelv-oktatásban. Számtalan lehetõség kínálko-
zik egyébként az idegennyelv-elsajátítás során, mind a közoktatás, mind a felsõoktatás
rendszerében, mind az egyéni tanulmányok folytatása közben a különféle típusú szótárak
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oktatási felhasználására. Az elõbb említett speciális kézikönyvek mellett az adott idegen
nyelvek egynyelvû szótárainak megismerése, használatuk készséggé fejlesztése igen
hasznos és szükséges a magas fokú nyelvelsajátítás során. Az egyes idegen nyelvek on-
line hozzáférhetõ adatbázisai, hasonlóan a magyar nyelvûekhez, mindenki számára hoz-
záférhetõek, és jelentõs szerepet kaphatnának az idegennyelvi felkészítés során.

Szótárak a közoktatásban: az 1995-ös NAT

A Nemzeti Alaptanterv 1995. október 10-én dátumozott I. fejezete a közoktatás tartal-
mi szabályozásával foglalkozik. A NAT az óvodai nevelés országos irányelveire alapoz-
va a közoktatás tíz évfolyamára állapítja meg a nevelõ- és oktatómunka közös követel-
ményeit a magyarországi iskolák számára. A NAT a helyi tantervek, tantárgyi programok,
tankönyvek és más taneszközök, valamint az alapmûveltségi vizsgakövetelmények ki-
dolgozásának alapja. Tartalmazza „a minden ember számára nélkülözhetetlen általános
mûveltségnek azokat a továbbépíthetõ alapjait, (…) amelyeket valamennyi magyarorszá-
gi iskolában az 1–10. évfolyamokon figyelembe kell venni, s amelyek elsajátítására min-
den tanuló jogosult”. 

A NAT-ban a hon- és népismeret keretében megfogalmazott elvárás, hogy „minden ta-
nuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemzõ sajátosságait, nemzeti kultú-
ránk nagy múltú értékeit”. Ehhez szorosan kapcsolódnak az általában a lexikográfia-tör-
ténet keretében tárgyalt, a magyar kulturális örökség jelentõs részét képezõ szótárak, az
azokban foglalt tudás és az összegyûjtött nyelvi anyag. A szótárak kulturális értékérõl bõ-
vebben olvashatunk többek közt Melich János, Gáldi László, Országh László,  Bárczi
Géza, Benkõ Loránd, Berrár Jolán mûveiben. (Melich, 1907; Gáldi, 1957; Országh,
1966; Bárczi és munkatársai, 2002)

A kommunikációs kultúra fejlesztésére nagy súlyt helyez a NAT, hiszen „a kommuni-
kációs kultúra részben a mûveltség, a tudás alapja, részben az egyén szocializációjának,
a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás meg-
értésének, elfogadásának, megbecsülésének döntõ tényezõje. (…) Mindezek elsõsorban
az anyanyelv minél teljesebb értékû ismeretét kívánják.” A NAT kiemeli: „az iskolának
az új audiovizuális környezetet értõ, szelektíven használó fiatalokat kell nevelnie”.

A NAT-nak az egyes tárgyak követelményeire vonatkozó megfogalmazásából elsõként
az informatikát vizsgáljuk. Mint azt a bevezetõben kiemeltük (és a NAT-ban is megfo-
galmazódik), a mindennapi életben az információ társadalmi szerepe megnõtt, felértéke-
lõdött, és az informálódás képessége kulcsszerephez jutott. Az információhoz való hoz-
zájutás, annak alkalmazása és feldolgozása az egyén alapvetõ érdekévé vált. Ahhoz azon-
ban, hogy az információ megszerzésének és kezelésének lehetõségével valaki élni tud-
jon, meg kell tanulnia azokat a technikákat, amelyek ehhez szükségesek. A NAT az in-
formatika tanítása kapcsán hangsúlyozza az ismeretek gyors elavulási idejét, illetve az is-
meretek folyamatos megújítására meglevõ igény felkeltésének fontosságát. A számítógé-
pes ismeretek konkrét elvárásai között szerepel az „adatbázisban történõ keresés”, példa-
ként pedig, hogy „hogyan keressünk meg egy szót a szótárban?”. A mai elektronikus szó-
tárak adta lehetõségek sokkal szélesebb körûek annál, mint amit egy nyomtatott szótár-
ban való keresés biztosít. A számítógépes technika lehetõséget ad egyszerre több szótár-
ban történõ keresésre, több szótár szócikkeinek egyidejû megjelentetésére a monitoron.
A számítástechnika alapjai követelmények között az alábbi példafeladat szerepel: „gyûjt-
sön a számítógépek és a számítástechnika történetére vonatkozó adatokat lexikonokból,
kézikönyvekbõl”. Az informatika tantárgy keretében kerülnek megfogalmazásra „a
könyvtári tájékozódás segédeszközei”. Ilyenek: „direkt tájékoztató eszközök: enciklopé-
diák, lexikonok, szótárak; információk keresése segédkönyvekbõl (gyermekenciklopé-
dia, általános lexikon, szótár); az ábécé alkalmazása a lexikon és az enciklopédia hasz-
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nálatában”. A könyvtári tájékoztató eszközökhöz kapcsolódó elvárás: „tudja önállóan
használni a lexikonokat, szótárakat”.

Az anyanyelv és irodalom fejezet leszögezi: „az anyanyelvi képzés átszövi a teljes ok-
tatási-nevelési folyamatot, (…) az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel – minden
tantárgyban jelen kell lennie”. A NAT az anyanyelvi nevelés fõ feladataként az alábbi
meghatározást adja: „az anyanyelvi nevelés alapvetõ feladata az értelmes, kifejezõ be-
széd, az olvasás és írás igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fej-
lesztése. Ápolja és hagyományozza az anyanyelvi örökséget, felkészít a kommunikációs
helyzetekben való aktív részvételre, fejleszti az önálló tanulás és önmûvelés képességét”.
Ez az elvárás nyilvánvalóan nemcsak az anyanyelvi tárgy óráira, hanem minden szak-
tárgyra vonatkozik.

A kommunikáció tárgyon belül található a könyv- és könyvtárhasználat. Elsajátítandó
tudásként szerepel a „gyermeklexikon használata”, „a helyesírási szótár használata a szo-
kás szintjén”. A 6. évfolyam végének részletes követelményei között megtalálható példá-
ul „a Helyesírási kéziszótár használata”. A szövegértés és szövegalkotás követelményei
között találjuk a „szótári ismeretek, szótárhasználati gyakorlatok” kívánalmát. A magyar
nyelv tantárgy „nyelvtani ismeretek” alpontjában szereplõ követelmények között „gya-
korlottság a Helyesírási kéziszótár használatában, az önellenõrzésben, hibajavításban”
található követelményként.

A nyelvtani és általános nyelvi ismeretek kimeneti követelményeként találjuk a követ-
kezõket: „eligazodás a jelentõsebb egynyelvû szótárak használatában” és a „gyakorlott-
ság a szótárak használatában”.

A lexikográfia a 2003-as NAT-ban

A már érvénybe lépett, az Oktatási Minisztérium honlapján 2003-ban elõször vita-
anyagként közzétett új NAT jelentõsen továbblép szemléletében az elõzõekhez képest.
Az új NAT a közoktatás 12 évfolyamára állapítja meg a követelményeket. Bevezetõjében
kiemeli a hagyományos tantárgyak integrációjának szükségességét, az interdiszciplina-
ritás fontosságát, és az új tudástartalmak megjelenésére való tekintettel új tantárgyak ki-
alakításának szükségességét: „Korunkban az emberiség tudása korábban soha nem látott
mértékben növekedett. A tudományok gyors fejlõdése, a társadalmi szükségletek új meg-
jelenési formái és a társadalom számos kihívása a megszokottól eltérõ feladatok elé állít-
ja az iskolát, a pedagógusképzést és -továbbképzést. Olyan tudástartalmak jelentek meg,
melyek nem sorolhatók be a tudományok jelenlegi rendszerébe, vagy amelyek egyszerre
több tudományág illetékességébe tartoznak. Így egyrészt megnõtt az igény a hagyomá-
nyos tantárgyak integrációjára és/vagy interdiszciplináris megjelenítésére, másrészt új
tantárgyak kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy az integratív és a tantárgy-
közi tantervi szemlélet a tanulók érdeklõdését és tapasztalatait is figyelembe veszi.”
(NAT 2003 Bevezetés)

A NAT 2003 kiemelt feladatként kezeli többek között a megismerési képességek fej-
lesztését, az iskola könyvtárát és informatikai bázisát. Kiemeli, hogy „a könyvtár haszná-
lata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az isko-
lai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit – az önál-
ló ismeretszerzés érdekében – a tanulóknak el kell sajátítaniuk. (…) A tanulási folyamatot
jelentõsen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok
használata. Ez új lehetõséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulás-
ban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában.” (NAT 2003 Bevezetés)

Az Információs és kommunikációs kultúra fejezete kiemelt feladatként kezeli a meg-
ismerési képességek fejlesztését, „különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelme-
zési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és kommunikációs
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kultúra szerves részét képezik”. A tervezet kiemeli: „az információs és kommunikációs
kultúra részben az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és
közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülé-
sének döntõ tényezõje. Középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és
a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének képessége áll. Mind-
ezek elsõsorban az anyanyelv és az idegen nyelvek minél teljesebb ismeretét kívánják”.
A követelmények közül kiemeljük azokat, amelyek a szótárakkal, szótárhasználattal
kapcsolatosak. Az 5–6. évfolyam kimeneti követelménye „az anyaggyûjtés és -elren-
dezés alapjainak megismerése, anyaggyûjtés gyermekek számára készült lexikonokból,
kézikönyvekbõl tanári irányítással, csoportosan és önállóan. Gyermekeknek szóló isme-
retterjesztõ mûvek, lexikonok, szótárak megismerése, használata”. A 7–8. évfolyam ki-
meneti követelményei közül: „rövidebb, a mai köznyelvtõl eltérõ nyelvhasználatú (pél-
dául régi, archaizáló) szövegek megtapasztalása, megértésük gyakorlása segédeszkö-
zökkel (egynyelvû szótárak, jegyzetek stb.)”. A 9–12. évfolyam követelményei közül „a

mai nyelvhasználattól eltérõ (régi, archaizá-
ló) szövegek megértésében szerzett tapasz-
talatok bõvítése, régebbi korokból származó
szövegek önálló megértése a segédeszközök
(például egynyelvû szótárak) gyakorlott
használatával”.

Az Informatika fejezet hangsúlyt helyez az
adatbázis-kezelés elsajátításának fontosságá-
ra. Az infokommunikáció tárgyon belül ki-
emelik, hogy „lényeges tehát az információ
tudatos elrendezése, a késõbbi felhasználás
elõsegítése érdekében, valamint a hatékony
információszerzési technikák kidolgozása”. A
médiainformatika keretében felhívják a fi-
gyelmet, hogy „a hagyományos médiák elekt-
ronikus megfelelõi új lehetõségeket tárnak fel
(elektronikus könyv, elektronikus szótár)”.

Az Ember és társadalom fejezet ismeret-
szerzés, tanulás alfejezetében szerepel a fel-
adatok között az 1–4. évfolyam számára a
„segédkönyvek, atlaszok, gyermeklexiko-
nok használata”; az 5–6. évfolyam számára

„segédkönyvek, atlaszok, lexikonok használata”; a 7–8. évfolyam kimeneti követelmé-
nyeként „néhány kézikönyv, atlasz, lexikon használata”; a 9–12. évfolyamon „a legfon-
tosabb történelmi, társadalomtudományi kézikönyvek, atlaszok, lexikonok ismerete és
használata”.

Az Ember a természetben fejezet természettudományos megismerés alfejezetében az
5–6. évfolyam számára ajánlott feladatok között találjuk az alábbit: „másokkal együttmû-
ködve sokféle ismerethordozó (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázat-
gyûjtemények) használata”.

A Földünk-környezetünk fejezet ismeretszerzés, tanulás részében a 7–8. évfolyam köve-
telményei közül a szótárakra vonatkozók: „a különbözõ céloknak megfelelõ földrajzi-kör-
nyezeti tartalmú információhordozók (térképek, ismeretterjesztõ és szépirodalmi könyvek,
albumok, folyóiratok, egyszerû statisztikai kiadványok, lexikonok, szóbeli források, ábrák,
képek, CD-ROM, tömegkommunikációs források, internet stb.) kiválasztása tanári irányí-
tással”; a 9–12. évfolyam számára „az adott téma feldolgozását leginkább segítõ földrajzi-
környezeti tartalmú információhordozók (térképek, ismeretterjesztõ és szépirodalmi köny-
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használatát, a magyar és az ide-
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májában a szótárak megismeré-
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letlenszerű, holott az informá-

ciószerzés egyik fontos lehetősé-
ge az adatbázisokban, ezek kö-
zül is a szótárakban való eliga-

zodás lehetősége. Az egyes szótá-
rak rendszerének megismerése
jó alapot adhat a nyelvi rend-

szerben való gondolkodás 
elsajátításához. 



vek, szakkönyvek, albumok, almanachok, folyóiratok, napilapok, statisztikai kiadványok,
lexikonok, különbözõ típusú ábrák, álló- és mozgóképek, modellek, CD-ROM, tömegkom-
munikációs források, internet, riportok, szóbeli források stb.) kiválasztása”.

A Mûvészetek fejezetében a mozgóképkultúra és médiaismeret alfejezetének ismeret-
szerzés-témakörében a 7–8. évfolyam javasolt feladatai között találjuk a „mozgóképi
szövegek felidézése (elmesélése, illetve lejegyzése), a mozgóképi memória mûködteté-
se”, „ismeretszerzés személyes beszélgetésekbõl, tanári elõadásokból, statisztikai táblá-
zatokból, lexikonból, könyvtárból, internetrõl” feladatokat; a 9–12. évfolyam kimeneti
követelményei tartalmazzák az „ismeretszerzés személyes és irányított beszélgetésekbõl,
tanári elõadásokból, médiaszövegekbõl, statisztikai táblázatokból, lexikonból, fogalom-
tárból, szakirodalomból, könyvtárból, internetrõl” feladatokat.

Az Életvitel és gyakorlati ismeretek fejezet mind a 12 évfolyam számára elõírja encik-
lopédiák és lexikonok gyakorlati ismeretét a dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati
dokumentum) alfejezetében: 1–4. évfolyam: „ismeretterjesztõ forrásokból (például képes
enciklopédia, ifjúsági tévéadás) információgyûjtés az alkotómunkához, a tervezéshez”;
5–6. évfolyam: „a dokumentumok (modellek, tárgyak a mindennapi életben, lexikonok,
szótárak, technikai-háztartási mindentudók, mûszaki szakkönyvek, zsebkönyvek és 
összefoglalók) használata”; 7–8. évfolyam: „az alkotó-, elemzõ-, értékelõmunkában az
ajánlott (otthoni, iskolai, könyvtári, hálózati) kézikönyvek, ismeretterjesztõ mûvek, fo-
lyóiratok használata”; 9–12. évfolyam: „a munkához szükséges kézikönyvek, ismeretter-
jesztõ mûvek, folyóiratok, multimédiás információk kiválasztása. A technikai megoldá-
sok megismerése (például a mindennapi környezetben, kereskedelmi katalógusban, hely-
történeti gyûjteményben)”.

Korábban végzett, a lexikográfia fejlõdésvonalának vizsgálatára épülõ alkalmazott
nyelvészeti kutatások eredményei hangsúlyozottan jelennek meg a NAT 2003 anyagá-
ban. (Fóris, 2000, 2001, 2002c) „Az idegennyelv-oktatásban és az anyanyelvi nevelés-
ben (de a lexikonok használata során is) a szótárhasználatot készségként szokás kezelni
– az oktatás minden szintjén: az általános iskolákban, a középiskolákban, a fõiskolákon
és az egyetemeken is. Ezeknek a készségeknek a kialakítása az oktatás általános felada-
ta. Az egyre növekvõ ismeretanyagot nehéz a tanórák véges keretébe belepréselni, ezért
megoldásként felmerül, hogy az ismeretek nem kódolható részét, amely leckeként nem
adható fel, a tanulók önálló aktivitásra épülõ folyamatos alkalmazások során sajátítsák el.
Ebbe a kategóriába tartozik a lexikográfia alapjainak, ezen belül a szótárhasználatnak a
tanítása is. Nyilvánvaló, hogy a téma rövid megalapozását a nyelvtanórák keretében kel-
lene elvégezni. A szótár-alkalmazás széles skáláján való eligazodásban viszont a felhasz-
nálási útmutatásokon keresztül szinte minden oktatott diszciplína részt vehet. Az egy-
nyelvû szótárak közül a lexikonokban megtalálható a mindenki számára szükséges ada-
tok definíciója, rövid, pontos leírása. A szaklexikonok (sokszor szakszótár név alatt) egy-
egy szakterület ismeretanyagát tömörítik magukba. Az idegen szavak szótára hasonló
módon mindenki számára szükséges adathalmazatot tartalmaz, ugyanúgy, mint az értel-
mezõ szótárak, a szinonimaszótárak stb., amelyek segítségével mindenki pontosíthatja az
általa használt szókincs tartalmát. Ezeken a szótárhasználati területeken a hallgatók el-
igazítása valamennyi szaktanár feladata”. (Fóris, 2002c. 73.) „A szótárhasználat sokol-
dalú képességének kialakítása tehát ugyanolyan jelentõséggel bír, mint az informatika te-
rületén való jártasság”. (Fóris, 2002c. 74.)

Összefoglalás

Az Országos Közoktatási Tanács egyetértését adta az új NAT megújított tantervi do-
kumentumához. A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról hatályba lépett, és e rendelet 12. §-a értelmé-
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ben 2004. szeptember 1-tõl kell alkalmazni az általános iskola elsõ évfolyamán, ezt kö-
vetõen minden tanévben felmenõ rendszerben. Ezzel életbe lép az oktatási miniszter tör-
vény által elõírt kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy kerettantervek kínálatát bocsássa
az alkalmazó iskolák, nevelõtestületek rendelkezésére (http://www.om.hu): 2003. októ-
ber 29-én megjelent közleményében az oktatási miniszter kerettantervek kidolgozására
és programfejlesztési munkákra hívja fel a szakmai közönség figyelmét. A kerettantervek
készítésére és programfejlesztési munkák indítására kiírt pályázatok egy része már olvas-
ható az Oktatási Minisztérium honlapján. 

A szótárak megismerése, a nyomtatott és az elektronikus szótárak használata egyaránt
részét képezi a régi és az új NAT követelményrendszerének. A szótárak jelen vannak az
anyanyelvi nevelés, a kommunikáció, az informatika és más tárgyak anyagában, érdekes
módon hiányoznak azonban az élõ idegen nyelv tárgy követelményrendszerébõl. A szó-
tárak (nyelvi szótárak, lexikonok, enciklopédiák, szakszótárak, szaknyelvi szótárak stb.)
megismerésének és használatának követelménye ma már bármelyik szaktárgy tanítása
során nélkülözhetetlen.

Rendkívül fontos tény, hogy a szótárak megismerése, a szótárhasználat gyakorlása a
közoktatás tananyagának részét képezi. A 2003-as NAT szemléletében szerencsésen
megjelenik és kiemelkedik az interdiszciplinaritás fontossága, ez pedig nagymértékben
érvényes a lexikográfiára és annak oktatására, hiszen – szerencsére – nem csak egyetlen,
hanem több tárgy keretében jelenik meg és válik szükségessé tanítása.

Az új NAT anyanyelvi ismeretek-követelményrendszerét – az 5–6. évfolyamon a lexiko-
nok, szótárak megismerése és használata; a 7–8. évfolyamokon a mai köznyelvtõl eltérõ
nyelvhasználatú szövegek megismerése segédeszközökkel; a 9–12. évfolyam követelmé-
nyei közül (régebbi korokból származó szövegek önálló megértése a segédeszközök gyakor-
lott használatával) – célszerû volna kiegészíteni a szótárhasználat, a szótártípusok elméleti
és gyakorlati alapjainak követelményként való beépítésével a 9–12. évfolyamok számára.
Ezzel párhuzamosan az informatika tárgy követelményrendszerébe kellene beépíteni az
elektronikus szótárak használatát, a magyar és az idegen nyelv oktatásába a szótárhasználat
alapjait. Jelenlegi formájában a szótárak megismerése és használata a kimeneti követelmé-
nyek között esetleges, véletlenszerû, holott az információszerzés egyik fontos lehetõsége az
adatbázisokban, ezek közül is a szótárakban való eligazodás lehetõsége. Az egyes szótárak
rendszerének megismerése jó alapot adhat a nyelvi rendszerben való gondolkodás elsajátí-
tásához. 

A NAT lexikográfiával kapcsolatos követelményeinek áttanulmányozása, valamint a
közoktatási és felsõoktatási feltételrendszer vizsgálata után több ellenmondást is felfe-
dezhetünk a rendszerben:

– Láthatjuk tehát, hogy a NAT szinte teljes követelményrendszere tartalmazza a ma-
gyar egynyelvû szótárak ismeretét, használatukra történõ felkészítést, de az élõ idegen
nyelv követelményei között nem szerepel a két- és többnyelvû, illetve a más típusú szó-
tárak megismerésének és használatának kívánalma. 

– A bölcsészkarok egyes nyelvi (magyar és idegennyelvi) szakjain a szótárakra vonat-
kozó információkat többnyire más tárgyak keretében oktatják (lexikológia, számítógépes
nyelvészet, szemantika, nyelvtörténet stb.), de a könyvtár és informatika szakosok kép-
zésében nem szerepel a lexikográfia, viszont leginkább az ilyen végzettségûek feladata
annak oktatása.

– A közoktatás feladata a szótárhasználat képességének kialakítása, de a közoktatásban
oktató tanárok felkészítése erre a feladatra nem megoldott, mivel a felsõoktatásban a le-
xikográfia csak a bölcsészkarok egyes szakjain van jelen.

A közoktatás és a felsõoktatás követelményrendszerének egymásraépítése az oktatás
eredményessége szempontjából nem elhanyagolható.

A lexikográfia jelenlétének a közoktatásban a NAT-ban foglalt követelményeken felül
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alapvetõ feltétele a jól felszerelt iskolai könyvtár és/vagy az Internet-hozzáférés biztosí-
tása. Nem elegendõ azonban kizárólag az eszközparkra helyezni a hangsúlyt, mivel a sze-
mélyi feltételek megléte is szükséges a lexikográfia-oktatáshoz. Szükségessé válik tehát
a tanár szakos hallgatók (magyar nyelv, idegen nyelv, fizika, biológia, könyvtár szakos
stb.) ilyen irányú képzése és a gyakorló tanárok továbbképzése. Egyes felsõoktatási in-
tézményekben egyes szakokon folyik már lexikográfia-oktatás, léteznek mûködõ lexi-
kográfia-oktatási programok, fõként a nyelvészeti és idegennyelv-oktatási tanszékek ke-
retében. (Fóris, 2000, 2002c) A NAT ilyen irányú követelményei és a felsõoktatási lexi-
kográfiai képzés azonban nincsenek összhangban egymással. Az 1995-ös NAT, mint azt
már a fentiekben kiemeltük, leszögezi: „az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel –
minden tantárgyban jelen kell lennie”, az anyanyelvi nevelés a közoktatás interdiszcipli-
náris feladata. Az anyanyelvi nevelés interdiszciplináris követelményrendszerében a le-
xikográfia a 2003-as NAT-ban megjelenik, a felsõoktatási képzésben azonban még csak
esetlegesen van jelen. A lexikográfiának a nyelvi nevelésben betöltött szerepe érvénye-
süléséhez egyrészrõl támaszkodni kell a már meglevõ szótárainkra, másrészrõl támogat-
ni kell az új szótárak (nyelvi szótárak, lexikonok, enciklopédiák stb.) létrehozását. A NAT
követelményei csak akkor valósíthatók meg, ha elegendõ, különbözõ típusú szótár és le-
xikográfiai témájú oktatási segédanyag jön létre, szem elõtt tartva a diákok igényeit és
életkori sajátosságait. Ezen a területen adósságai vannak a könyvkiadásnak, az oktatás-
ügynek és a különbözõ szakterületeknek.
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