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ADHD 3–5%, míg a csökkent intellektusú populáció-
ban eléri a 10%-ot is.

A tizedik fejezet (Az autizmusban jelentkezõ végre-
hajtási diszfunkció elemei: a legújabb kutatások átte-
kintése) megvilágítja a figyelem-kutatások szerepét az
autisták figyelmi deficitjeinek neurológiai fejlõdésében
és specifikus összetevõiben. Az autizmus mivoltából
adódóan (nevezetesen: a pervazív fejlõdési zavar érinti
a szocializációt, a kommunikációt, a képzeletet, ezen-
kívül ismétlõdõ és ritualisztikus viselkedés jellemzi),
nehezített az autisták figyelmének vizsgálata, hiszen az
említett tényezõk kisebb-nagyobb mértékben befolyá-
solják a f igyelmi teljesítményt.

Az 5. rész (Felnõttkor, figyelem és pszichopatoló-
gia) a felnõttkor figyelmi deficitjeit tárgyalja különbö-
zõ rendellenességek (pl.: agyi léziós, split-brain pácien-
sek, Alzheimer-kóros betegek, skizofrén, depressziós,
illetve pszichopata személyek) esetében. Ez utóbbi fe-
jezetet – bár a benne ismertetett kutatások és vizsgálati
eredmények is igen érdekesek – most azért nem mutat-
juk be részletesebben, mert a nevelés-oktatás szem-
pontjából irreleváns.

A tanulmánykötet különlegessége, hogy a figyelem-
mel kapcsolatos legújabb kutatások és vizsgálatok át-
fogó, interdiszciplináris bemutatása, ismertetése mel-
lett gazdag szakirodalom-jegyzéket is tartalmaz. S nem
utolsósorban az is nagymértékben növeli a könyv ér-
dekességét, hogy valamennyi fejezet végén a kutatások
jövendõ célkitûzéseit, jövõbeni feladat-meghatározása-
it is tartalmazza, ami kiváló útmutató és ötletadó a
téma iránt érdeklõdõ szakembereknek, kutatóknak is.
(Jacob A. Burack, James T. Enns (eds): Attention,
Development, and Psychopathology, The Guilford Press
New York-London, 1997)

Vicsek Annamária

�
SZEMBEN AZ ISKOLAI KUDARCOKKAL

A belátható jövõben a növekvõ mértékben globalizá-
lódó, felgyorsult és folyamatosan változó világban a
szükséges készségek és képességek is folyamatosan vál-
toznak, nem könnyû ezeket követni gyakran az átlagos
képességekkel rendelkezõ tanulók (és felnõttek) szá-
mára sem. A tanulási kudarcok elleni küzdelem azért
fontos az OECD országok számára, hogy megelõzzék
a változásokat követni nem képes csoportok arányá-
nak növekedését az iskolarendszerben tanulókon, ill. a
leszakadó csoportok aránynövekedését a társadalmon
belül. A tanulói kudarcok kérdését tárgyaló kötet vol-
taképpen egy nemzetközi kutatás beszámolója, amely

1996-ra készült el, s egy 1994-ben indított OECD vizs-
gálat eredményeit adja közre. Az elemzés alapját a részt-
vevõ országokban a témából készült helyzetjelentései,
ill. ezek közös szempontok mentén történõ elemzése
adja, melyet a résztvevõ országok három szeminárium
során, három helyszínen vitattak meg, s formáltak vég-
legesre. A kötet a kutatás összefoglaló jelentésén kívül
a résztvevõ országokról is ad egy-egy közelképet az
országjelentések révén.

Az iskolai kudarc régi problémája az oktatásügy-
nek, az ezredfordulón azonban új kontextusban jele-
nik meg. A tanulási kudarc és az alulteljesítés az isko-
lával egyidejû fogalom, s az iskolázás folyamán bármi-
kor elõfordulhat: az iskoláskor kezdetekor, késõbb, sõt
felnõttkorban is. A második világháborúig a legtöbb
ország adottságnak vette az iskolai kudarcok létét, az
alapfokú oktatásban a külön csoportba terelés
(streaming), ill. az alapfokú oktatást követõ szakasz-
ban az iskolatípusok közötti szelekció volt ennek ke-
zelésére a megszokott gyakorlat. Néhány innovatív vagy
kísérleti iskolát leszámítva a tantervek elsõdlegesen in-
tellektuális készségek átadását szolgálták. A második
világháborút követõen az oktatáshoz való hozzáférés
kiszélesítése vált elsõdleges oktatáspolitikai céllá, az
oktatási szint emelése általános társadalompolitikai céllá
egyben. Az 1960-as években az esélyegyenlõség volt a
legfontosabb oktatáspolitikai kulcsszó, az oktatástól
és kiszélesítésétõl komoly gazdasági és társadalmi elõ-
nyöket reméltek. Idõvel azonban a kezdeti optimiz-
must kikezdte a gyakorlat, s a remény, hogy a külön-
bözõ társadalmi csoportok közötti iskolai teljesítmény-
különbségek az oktatás eszközeivel felszámolhatóak,
szertefoszlott. A 80-as évektõl, a gyors technológiai
változások és a strukturális változások következtében,
az esélyegyenlõtlenségekrõl elterelõdött a figyelem, az
oktatási rendszer egésze teljesítményének emelése vált
céllá – ami jelentõs átrendezõdést, paradigmaváltást
eredményezett a 90-es évekre. Az ezredvégre a munka-
erõpiac felkészült, rugalmas, akár többszöri foglalko-
zásváltásra, átképzésre képes munkaerõt igényel, az
oktatási rendszereknek egy élethosszig (más megköze-
lítésben: életfogytig) tartó tanulásra kell felkészítenie a
tanulókat.

Az iskolai kudarc ebben az értelmezési keretben
nemcsak magukra a leszakadó társadalmi csoportokra
nézve jelent távlatilag problémát, hanem hosszabb tá-
von az egész társadalmi integrációt is veszélyezteti, rend-
kívüli mértékben megnõhet a kihívásoknak eleget tevõ
és azoknak eleget tenni nem képes csoportok közötti
távolság. A 90-es évekre ezért a két követelmény: a
gazdasági versenyképesség és társadalmi kohézió - ami
a korábbi évtizedekben kényszerûen szembekerült egy-
mással- nem egymással szembehelyezve, hanem egy-
idejû kívánalomként fogalmazódik meg.
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Hogy a probléma mekkora jelentõségû az OECD
országokban, arra csak pár adatsor erejéig tér ki a je-
lentés összefoglaló része: ezekben az országokban a
vizsgálat szerint átlagosan 15–20%-nyi leszakadó tanu-
ló hagyja el az iskolarendszert a megfelelõ készségek és
képességek nélkül, és lép a munkaerõpiacra, a felnõtt
népesség egyharmada van a hét fejlett gazdaságban a
foglalkoztathatóság szintje alatt.

Mivel a jelenség mögött számos ok húzódik, sikeres
politika csak az lehet ezen a területen, amely a kudar-
cok sokgyökerûségével is szembenéz. Az iskolai kudar-
cok mögött húzódó okok között találhatunk olyano-
kat, melyek a tanulóhoz, a konkrét egyénhez kapcso-
lódnak (pl. speciális szükségletek, fogyatékosság, ka-
maszkori zavarok), mások a tanulók családi hátterével
függnek össze (pl. szülõk alacsony jövedelme, munka-
nélkülisége, kisebbségi csoport-hovatartozása), mások
az iskolától függenek (pl. nem kellõképpen felkészült
tanárok, nem megfelelõ tanítási módszerek, elégtelen
források, gyenge tantervi program).

Mivel nincs egyetlen oka, nem lehet egyetlen okra
visszavezetett magyarázata sem. A jelenség magyaráza-
tához komplex megközelítés, több lehetséges értelme-
zés, perspektíva egyidejû alkalmazására van szükség
(pl. pszichológiai, társadalmi, intézményi, ill. szocio-
kulturális, iskolaközpontú magyarázatok). Hogy ezek
között az iskola szerepe nem elhanyagolható, arra utal,
hogy a jelentés által meghivatkozott szakirodalom sze-
rint a tanulók közti teljesítménykülönbségek kb. 25%-
át lehet iskolai tényezõkkel magyarázni. Ez az iskolát
az érdeklõdés középpontjába helyezi, s az iskola által
alkalmazott módszerek és lehetõségek végiggondolásá-
ra késztet (pl. differenciált oktatás, formatív értékelés,
iskolafejlesztés lehetséges stratégiái). Három fontos
következtetést azonban már a fentiek alapján megfo-
galmaz: egyfelõl, hogy a kudarc fogalma alapvetõen
relatív, másfelõl, hogy komoly ok van annak az állítás-
nak a megkérdõjelezésére, hogy kizárólag a tanulók
társadalmi háttere magyarázza a különbségeket, har-
madrészt, hogy nem lehet egyetlen dologra, egyetlen
ok megszüntetésére irányuló politika sem hatékony a
kudarcok különbözõ kontextusával és több dimenzi-
ósságával szemben.

A jelentés következõ része, IEA, SIALS, TIMSS ada-
tok felhasználásával azt igyekszik körüljárni, hogy mi-
lyen gyerek tekinthetõ alulteljesítõnek, ki, aki a legin-
kább veszélyeztetettnek, s mi jellemzi az alulteljesítõ
gyereket. A(z újradefiniált) probléma közelebbi vizsgá-
latakor mindenekelõtt igyekszik elválasztani annak egyes
megjelenési formáit, különbséget tenni az iskolai ku-
darc, a tankötelezettséget megelõzõ lemorzsolódás, és
ezeknek a késõbbi életre gyakorolt hatása közt (a meg-
felelõ tudás és sikeres integráció hiánya). Az alulteljesí-
tés nagyságrendje nemzetközi összehasonlításban ta-

nulságos képet rajzol ki: a gyenge tanulók a tanulók
átlagosan kb. 15%-át teszik ki, de van ország, ahol
ennél jelentõsen nagyobb arányban találhatóak. A
kudarcok fõ területei is körvonalazhatóak az adatok
alapján: a bukások leggyakrabban az olvasás, matema-
tika, természettudomány tárgyakból fordulnak elõ. Az
országok közötti különbségeken túlmenõen jelentõsek
lehetnek az egyes országokon belüli különbségek is,
azaz jelentõs a különbség a tanulói teljesítményekben
a legjobb és a legrosszabban teljesítõk teljesítményei
között (tantárgyanként természetesen ez is különbözõ
mértékû lehet). Átlagosan 3,2 évnyi a diferencia az
OECD országok átlagában a legmagasabb és a legala-
csonyabb teljesítmény közt. (A teljesítmények közti nagy
különbséghez nem szükségszerû a magas átlagos telje-
sítmény elérésére.) A veszélyeztetett tanulók összetéte-
le hasonló minden országban. Általában rosszabb a
fiúk teljesítménye az olvasás terén, s gyengébbek a
lányok matematikából és természettudományból. Gyen-
gébben teljesítenek a más anyanyelvûek is, a nyelvi
hátrány gyakran összefügg a társadalmi-gazdasági hát-
ránnyal is. Nyilvánvaló átfedés van további a két cso-
port: az alulteljesítõk és speciális igényekkel rendelke-
zõk, a fogyatékosok között is.

Ha a teljesítmények felõl nézzük, az alulteljesítõk
körében két jelenségkört tárgyalhatunk, az évismétlé-
sek és a lemorzsolódások alakulását. Az évismétlés gya-
korlata széles körben alkalmazott, ezzel kapcsolatos ál-
talános gond azonban, hogy a problémát más színtérre
tolja: jelentõs számú túlkoros tanulót eredményez, mi-
közben nem feltétlenül oldja meg magát a problémát.
Mindezek miatt komoly kételyek merültek fel több ol-
dalról az évismétlés hatékonyságával szemben.

A másik jelenségkör az iskolai kudarcokkal kapcso-
latosan a korai iskolaelhagyás (lemorzsolódás), jelen-
tõs azok aránya minden országban, akik releváns vég-
zettség nélkül hagyják el az oktatási rendszert. (Õk
lehetnek olyanok is, akik nem végzik el az iskolát,
vagy olyanok is, akik elvégzik, mégsem szerzik meg
valamilyen ok miatt a végbizonyítványt.) A lemorzso-
lódás jelenségén belül szintén érdemes több megjele-
nési formát elkülöníteni, mivel több tanulócsoport
tartozik ide: azok a fiatalok, akik a tankötelezettség
vége elõtt elhagyják a rendszert (a tankötelezettség vége
általában 14 és 18 éves kor közé esik), valamint azok,
akik 17 éves korukra már nincsenek a rendszerben (a
felsõközépfokú oktatás ideje alatt, valószínûleg a befe-
jezése elõtt elhagyták az iskolát), továbbá, akik nem
végzik el a felsõközépfokot, s ezzel összefüggésben nem
szerzik meg a középfokú végzettséget. A hasznos vég-
zettség természetesen egy ún. mozgó célpont, ami idõ-
vel (az iskolázottság szintjének általános emelkedésé-
vel) szintén feljebb tolódik. A korai iskolaelhagyás azon-
ban mindenképpen gond, mert gyakran ezek a tanu-
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lók úgy lépnek ki az iskolarendszerbõl, hogy nem kap-
tak mást, mint kudarcélményt az iskolától, ennélfogva
nincs hitük távlatilag sem az oktatásban, sem a tanu-
lás hasznában. A lemorzsolódók nagy terhet jelente-
nek a társadalom számára, gazdasági és szociális érte-
lemben egyaránt. A korai iskolaelhagyás megelõzését
segítheti a tantervi reform, az átmenetek megkönnyíté-
se az oktatás különbözõ szintjei között és a jó tanul-
mányi tanácsadás.

A kudarc következménye a felnõtt életre és a késõb-
bi foglalkoztatási esélyekre jelentõs, hiszen az iskolát
korán elhagyóknak, mivel elégtelen alapkészségekkel
rendelkeznek, nincs reális esélyük a hatékony társadal-
mi beilleszkedésre. Az alacsony alapkészségekkel ren-
delkezõk ritkán tudnak stabil munkahelyen maradni,
ha igen, csak rosszul f izetett és nem “jutalmazó” mun-
kakörökben. Nemzetközi elemzések azt mutatják, hogy
a felsõközépfok elvégzése fontos határt jelent: a legje-
lentõsebb a különbség azok esélyei közt van, akik ezt
a szintet elvégezték – azokhoz képest, akik nem.

A kiadvány második része az iskolai kudarcokhoz
kapcsolódó politikákról és gyakorlati lehetõségekrõl
szól, a lehetõségeket, stratégiákat szintenként tárgyalja
– alapvetõen 5 országos szintû esettanulmányra ala-
pozva. A döntéshozók elõtt álló egyik elsõ kézenfekvõ
kérdés, hogy a problémára milyen jellegû választ ad-
nak: problémakezelés vagy problémamegelõzés jellem-
zõ-e inkább rájuk. A legtöbb gyakorlat az elõbbi kate-
góriába esik, s többnyire meghatározott problémára
vagy célcsoportja irányul. Emellett azonban elõfordul-
nak rendszerszintû reformok is, melyekkel kapcsolat-
ban azonban gondot jelent, hogy többnyire drágáb-
bak, s hogy ezek révén a segítség gyakran nem(csak)
azokhoz jut el, akiknek leginkább szükségük van erre.
Három jellemzõ példa a rendszerszintû reformra: az
iskolai oktatást megelõzõ óvodai nevelés minõségének
javítása, a kötelezõ oktatás kiterjesztése, és a tantervi
reform – ezek a kudarcok különbözõ megnyilvánulá-
saira irányulnak.

Az alapozó oktatás és nevelés (az iskolai oktatást
megelõzõ nevelést is ideértve) az egyik lehetséges terü-
lete a rendszerszintû reformoknak. Egy 1995-ös OECD
felmérés kimutatta, hogy igen különbözõ az óvodai
nevelésre és alapozó oktatásra vonatkozó megközelítés
a tagállamokban, de jellemzõen valamennyien elisme-
rik a kiszélesítésével összefüggõ társadalmi elõnyöket.
(Our Children at Risk). Azok a tanulók, akik óvodai
nevelésben részesültek az iskolát megelõzõen, érzékel-
hetõ elõnyben vannak társaikkal szemben. Nem könnyû
azonban ezt az elõnyt konkrétan megragadni, egyfe-
lõl, mivel az óvodáskorban a gyerekek holisztikus
módon tanulnak, másfelõl, mivel nem elsõsorban ta-
nulmányi téren jelentkeznek az óvodai nevelésben ré-
szesülõk elõnyei, hanem a gyakran elhanyagolt társa-

dalmi, morális és kulturális értékek elsajátítása terén. A
motiváció, az önértékelés, az aspirációk fejlõdése szin-
tén ebben a szakaszban van, ezeket, ill. ezek hozzájá-
rulását mérni a késõbbi boldoguláshoz nagyon prob-
lematikus. (Összehasonlító adatokra, több tudásra van
szükség más kulcskérdések vonatkozásában mint: szü-
lõk részvétele, speciális tanártovábbképzések stb.)

A másik rendszerszintû befolyásolási lehetõség a
tankötelezettség meghosszabbítása. Több OECD or-
szágban megfigyelhetõ az erre való törekvés: 14 éves
korig tart a tankötelezettség 4 országban, a tankötele-
zettséget 15 éves korra emelték 9 országban, 16 éves
korra tíz országban, 5 országban még ennél is maga-
sabb: 18 éves korig tart. S mivel a befejezett felsõkö-
zépfokú végzettség, úgy tûnik, nagyon fontos a fiata-
lok munkaerõpiaci integrációja szempontjából, a fel-
sõközépfokú oktatás kiterjesztése fontos elõrelépést
jelenthet.

Más, rendszerszinten érvényesíthetõ lehetõséget je-
lentenek a tantervi reformok. Az OECD erre irányuló
vizsgálata (Changing the Subject) azt mutatta, hogy
alapvetõen három szempontú változás figyelhetõ meg
az elmúlt években a fejlett országokban: tartalmat,
tantervi célokat és struktúrát érintõ változások. Tartal-
mi változásokat jelentett pl. egy-egy tantárgy beépíté-
se, úgy mint a számítástechnika oktatásának beépítése
a tananyagba. De több ország változtatott a matemati-
ka oktatásán is. A tantervi reform azonban a tapaszta-
latok szerint drága és a problémáknak csak egy részét
képes elérni. Egy másik tantervi változtatás a tanterv
céljával kapcsolatos, erre lehet példa a japán tanterv,
amelynek legfontosabb célja az oktatáshoz fûzõdõ at-
titûdök befolyásolása, az iskolák vonzóvá tétele volt.
Ez rugalmasabb megközelítést igényel a tanárok részé-
rõl, ezért a szervezeti változtatások is részét képezik. A
harmadik jellemzõ, tantervi szintû változás strukturá-
lis volt, ideértve a vizsgák és az akkreditációs rendszer
változását is. Ebben a vonatkozásban a legutóbbi tö-
rekvések arra irányultak, hogy az oktatási ciklusok
tagolódásán belül új ciklusokat, ciklushatárokat álla-
pítsanak meg. Erre lehet példa a tantervi reform fran-
cia Belgiumban, Franciaországban és Spanyolország-
ban; az érettségi vizsga reformjára Franciaország és Spa-
nyolország ad példát. (Jellemzõnek mondható célja a
tantervi reformoknak az alapfokon olyan oktatás meg-
valósítása, ahol a ciklus végéig nem lehet megbukni.)

Az iskolai szintû befolyásolás alapvetõen arra a fel-
tevésre épít, hogy az iskolák nagymértékben képesek
befolyásolni az oktatás színvonalát, s felelõsek az ok-
tatás színvonaláért. Egyes országokban, pl. Angliában,
Új-Zélandon és Ausztráliában az iskolai szintû fejlesz-
tések váltak a legfõbb oktatáspolitikai céllá. Az intéz-
ményi szintû befolyásolás lehetõsége mellett szól az is,
hogy az iskolai kudarc többi összetevõjét az oktatás-
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politika nem tudja befolyásolni. Az iskolák mozgáste-
re, ennélfogva a probléma kezelése nagyrészt attól függ,
hogy mekkora önállóságot élveznek finanszírozási, tan-
tervi és személyi kérdésekben. (Azokban az országok-
ban jelentõs az intézményi folyamatokra való odafi-
gyelés, ahol az intézményi autonómia is jelentõs) Az
iskolákra irányuló központi befolyásolás jellemzõ esz-
közei: iskolabezárás, az irányítás átvétele, az iskola pró-
baidõs mûködtetése valamint a minõségbiztosítás. Egy
iskola újraélesztésének jellemzõ lépései: vezetõváltás,
az oktatás minõségének javítása (a tantestület egy ré-
szének elbocsátása, másik része számára intenzív to-
vábbképzés szervezése), s az iskola önfejlõdési kapaci-
tásának helyreállítása (a diszfunkcionális mûködéssel
és az apátiával szemben).

Az iskolai szinten megvalósítandó programoknak
két fõ formája létezik: a célzott (targeted) projectek és
a networképítés. Az elõbbi a hagyományosabb válasz
az iskolai kudarcokra, ezek többletforrásokra építve,
specifikus célokkal és gyakran értékeléssel egybekötve
mûködnek, regionális (pl. ZEP-ek Franciaországban)
és intézményi szinten (Pl. Észak-Írországban az iskolai
standardok javítására történõ kezdeményezés, mely 100
hátrányos helyzetû iskolának biztosított többletforrá-
sokat.). Ezek mellett vannak tanulói célcsoportokat
megcélzó programok is (pl. utazó családok gyerekei-
nek oktatása). Egy alternatív megközelítés a

networképítés, ez pl. Olaszországban fordul gyak-
ran elõ (pivot schools), a tanárképzés elõsegítésének és
az iskolák izolációérzésének csökkentése céljából. A
két megközelítés kiegészíti egymást: míg a project-
megközelítés a felülrõl indított (top-down), addig a
network alulról jövõ kezdeményezésekre épít (bottom-
up). Az utóbbi elõnye a spontaneitás, a motiváció,
ami különösen költséghatékonnyá teszi a networköket.
A hátrányuk azonban a központi oktatáspolitika sze-
mében, hogy ezeket a tevékenységeket nem lehet
könnyen becsatornázni.

Az oktatáspolitikai javaslatokat tekintve a jelentés
hét konkrét elemet, területet emel ki: a közvélemény
figyelmének felkeltését, a felelõsségek világos meghatá-
rozását, a kudarcok átfogó megközelítését, a tanulást
segítõ környezet kialakítását, a tanárok segítését, és
végül a pedagógiai módszerek alkalmazását. A közvéle-
mény figyelmének felkeltése azért fontos, mivel alapve-
tõen segítheti vagy gátolhatja a reformok bevezetését.

A felelõsségmegosztás kérdése az iskolák és a kör-
nyezetük közötti viszony kérdését veti fel, s többek
felelõsségét érinti: politikusok, adminisztrátorok, igaz-
gatók, tanárok, szülõk, inspektorok és maguk a tanu-
lók osztoznak benne. A vezetõ szerep ennek ellenére
legvalószínûbben és optimálisan lehetõleg felülrõl jön.
A köztes szintek is leginkább akkor tudnak hatéko-
nyak lenni, ha egy felülrõl jövõ, központilag definiált

keretben tudnak mûködni, s ha mindegyik szint szá-
mára van világosan definiált szerepkör. Az egyedi isko-
lának kulcsszerepe van, s fontosak a szakértõi köztes
szervezetek is. A jelentés szerint a felelõsség kérdésé-
ben kormányzati vezetõ szerepre, a szolgáltatásban
koordinációra, iskolai autonómiára és szakértõi tanács-
adásra van szükség.

A kudarcok átfogó megközelítése szintén nagyon
fontos. Mert bár a gyenge tanulói teljesítmény és más
társadalmi tényezõk egymással szorosan összefüggenek,
ugyanakkor fontos a társadalmi determináció csapdá-
jának elkerülése: pusztán az a tény, hogy egy tanuló
kedvezõtlen társadalmi háttérrel rendelkezik, nem biz-
tos, hogy azt jelenti, hogy a tanuló automatikusan a
rosszul teljesítõk közé kerül.

A különbözõ támogató szervezetek tevékenysége is
sokat jelenthet ebben a küzdelemben. Ehhez szerve-
zetközi kooperáció kell, valamint együttmûködésre biz-
tatás egy közös cél érdekében, s más partnerek bevoná-
sa. Különösen fontosak az intézményközi kooperációk
az oktatási szintek közötti átmenetek kérdésénél, pl. az
óvoda, az iskola, az alapfokú és a középfokú oktatás
közötti átmenet segítésénél. Nagyon fontos ezen kívül a
szülõi részvétel biztosítása. Ennek elsõsorban két módja
van: a szülõk bevonása az irányításba (pl. Anglia, Dá-
nia, Spanyolország), továbbá a szülõk képessé tétele arra,
hogy segítsenek gyermekeiknek a tanulásban. Szükség
van ezen programok értékelésére is.

A tanárok beállítódása szintén nagyon fontos: õk
gyakran úgy gondolják, hogy nem tehetnek sokat a
kudarcok ellen, mivel a családi környezetnek tulajdo-
nítják az alapvetõ hatást. Elõfordul ellenállás is a ré-
szükrõl (pl.a színvonal csökkenésétõl való félelmükben
nem támogatják a középiskolázás kiterjesztését). Néha
épp ellenkezõleg, hajlamosak saját magukra venni a
kudarcot, s úgy érezni, hogy õk nem váltak be. Fontos
lehet a tanulók véleményének megismerése is a kudar-
cokról: kutatási adatok arra utalnak, hogy a gyerekek
a tanári oda nem figyelést, gyenge módszereket érzéke-
lik, s meg is fogalmazzák. Ebben a kérdésben fontos
szerepe lehet a tanári szakmai szervezeteknek is.

Végül nagyon nagy jelentõsége van a differenciált
pedagógiai megközelítésnek, a tanulói képességek szé-
les skálán való fejlesztésének is. Három pedagógiai
módszert emel ki a jelentés: a differenciálást, a tanulói
értékelést, az évismétlést. A differenciálás kérdésében a
legtöbb ország a kevert osztályok híve, sõt a jelen
tendencia a speciális igényekkel bíró tanulókat is a
normál osztályokba igyekszik integrálni. Megfontolan-
dó azonban, hogy arányos-e a módszer eredményessé-
ge azzal a teherrel, amelyet ez a szervezési mód a tanár
vállára rak. A tanárképzés számára általában is adód-
nak következtetések: fontos a különbözõ tanári értéke-
lés elsajátítása, mivel ez nagyon hasznos a differenciá-
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lásnál, a tanuló erõs és gyenge pontjainak megismeré-
sénél, beépíthetõ a pedagógiai gyakorlatba, a tervezés-
be, s nem utolsó sorban nagyon fontos a tanuló szá-
mára is. A széles körben alkalmazott évismétlés önma-
gában akár komoly hátrányt is jelenthet, mivel a tanu-
lót nem emelik ki abból a közegbõl, amiben egyszer
már nem tudott sikerrel boldogulni, ezzel szemben
jelentõs számban termel túlkoros tanulókat, akik az
alsó évfolyamok számára okoznak komoly oktatásszer-
vezési és pedagógiai gondokat.

A fõ tanulságokat összefoglaló rész kiemeli: fokozó-
dó igényekkel kell szembenéznie a társadalomnak, az
iskoláknak és a tanulóknak, mivel a munkaerõpiacon
való boldoguláshoz szükséges minimális képességek
jelentõs mértékben emelkedtek az elmúlt évtizedek-
ben. A legnagyobb kockázat a marginalizálódásban
van: a munkanélküliségben és az alacsony keresetek-
ben. Ma úgy tûnik, hogy felsõközépfokú végzettségre
van legalább szükség ahhoz, hogy ezeket a veszélyeket
a f iatalok elkerülhessék. Az elmúlt évtizedek tendenci-
ája azt mutatja, hogy a társadalmi háttér és a nem
szerinti különbségek kapcsolata a teljesítménykülönb-
ségekkel ma kevésbé erõs, mint korábban. A társadal-
mi különbség ennek ellenére ma is a legerõsebb deter-
mináns a tanulói teljesítményekben. A jelentés végén
ismét hangsúlyozódik, hogy a speciális igényekkel ren-
delkezõ tanulók és a veszélyeztetettek bár két külön
kategóriát képeznek, nyilvánvaló az átfedés is a két
csoport között. Ezért a két csoportra irányuló progra-
mokat koordinálni kell. Vannak ezen kívül közös ele-
mek is: pl. a segítõ tanulási környezet mindkettõben
fontos elem, ennek érdekében a szintek és a szektorok
közötti koordináció különösen fontos. Az egyes orszá-
gokban az iskolai kudarc mértéke különbözõ, s kü-
lönbözõ az egyes csoportok közötti távolság mértéke
is az országokon belül. Az országoknak azért fel kell
mérniük a probléma nagyságát és formáit a maguk
nemzeti kontextusában, s kialakítani az ehhez adekvát
stratégiát. Mivel az alaphelyzet különbségei jelentõsek
lehetnek az országok között, a stratégiáknak több vo-
natkozásban is különbözniük kell egymástól. A kü-
lönbségek mellett azonban hasonló elemeket is tartal-
mazniuk kell a sikerre igényt tartó stratégiáknak: pl. a
korai felismerés és cselekvés lehetõvé tétele, a széles
fronton történõ befolyásolási törekvés, a különbözõ
megközelítések kombinációja, a szintek és a szektorok
között koordinált politika, lehetõleg mindvégig figye-
lemmel a különbözõ tanulói igényekre, s a tanárok
aktív részvétele mellett.
(Overcoming Failure at School. OECD, CERI. 1998.)

Imre Anna

SPECIÁLIS OKTATÁSRÓL – NEMZETKÖ-
ZI TÜKÖRBEN

Az UNESCO 1995-ben második alkalommal jelente-
tett meg nemzetközi áttekintést a speciális oktatás hely-
zetérõl. Az elsõ ilyen jellegû kiadványt 1988-ban tették
közzé, akkor 1986/87-es adatokat dolgoztak fel. Széles
körben elterjedt, nagy volt iránta az érdeklõdés. Tekin-
tettel azonban arra, hogy a tagállamok jelentõs részé-
ben az idõközben eltelt hét év alatt számottevõ válto-
zások következtek be az oktatás, s így a speciális okta-
tás területén, szükségesnek látszott a frissítés, egy má-
sodik kiadás, a terület aktuális adataival.

A kiadvány két nagyobb részre osztható. Az elsõ
egység összegzés, összehasonlító elemzés, a második
az egyes országok bemutatása. Emellett függelékben
kontinens-térképek mutatják be a vizsgált országokat
és azok népességi adatait, további irodalmat találunk a
speciális oktatás témakörének elmélyültebb tanulmá-
nyozásához, valamint magát a kérdõívet, melynek se-
gítségével az országos adatokat gyûjtötték az összeállí-
tás készítõi. A kiadvány angol nyelvû, ám az elsõ rész,
maga az elemzés arab, francia és spanyol nyelven is
hozzáférhetõ.

1993/94-ben az UNESCO 90 tagállama közül 63-
an tettek eleget a kérésnek, és küldték vissza kitöltve a
kérdõíveket. Ezek az országok jól reprezentálják a vi-
lág különbözõ régióit: 13 afrikai, 7 arab, 21 európai,
13 latinamerikai és 9 ázsiai illetve óceániai. A kérdõ-
íveket az adott országok speciális oktatásért felelõs
minisztériumi egységei, illetve a minisztérium által fel-
kért intézmények töltötték ki. A kérdõív témakörei,
blokkjai nagyjából ugyanazok voltak mindkét felmé-
rés esetén, csak két új terület szerepel: a szülõk helyze-
te és a kutatás-fejlesztés.

Az elsõ rész az információk összegzését és elemzé-
sét tartalmazza, mely felvillantja napjaink trendjeit. A
szerzõk súlyt fektetnek arra is, hogy milyen változá-
sok, különbségek vannak az 1986-os és a ‘93-as állapo-
tok között. A kérdõívek hasonló felépítése megkönnyí-
ti nemcsak a szinkronikus, hanem a diakronikus össze-
hasonlítást is. Emellett ez a blokk a fejlesztéshez, a
jövõ tervezéséhez is jó mutatókkal szolgál. Az eredeti
angol mellett arabul, franciául és spanyolul is rendel-
kezésre áll a kiadvány ezen része.

A második blokk az egyes országok válaszainak
összegzését tartalmazza, egységes rendszerben, hason-
ló megközelítésben, mint az elsõ rész. Minden infor-
mációt szolgáltató országról egy rövid bemutatást ol-
vashatunk, melynek jelentõsége nem pusztán az ada-
tok részletessége, hanem az érintett országoknak a kér-
dõívvel, és talán a speciális oktatással kapcsolatos atti-
tûdjeinek megismerése is.
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