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A minőség bűvöletében élünk. A minőségbiztosítás szinte varázsszó lett a tanügyi szaksajtóban. 
Amint azt J. M. Juran professzor, az amerikai minőségügy egyik legjelentősebb úttörője kijelentette 

a 21. század a minőség évszázada lesz. 

(Tóth Tiborné)  
 
  A jelenkor emberi társadalmának fejlődési irányai szükségessé teszik 
egy minőségbiztosítási rendszer kialakítását az oktatás-nevelés területén is. Az 
Országos Neveléstudományi Intézet 2005-ben kibocsátott projektje leszögezi, 
hogy a nevelési kínálat egyszerű, mennyiségi, extenzív fejlesztése nem képes 
kielégíteni a mai modern társadalom igényeit. A nevelési rendszer intenzív 
fejlesztése, minőségorientáltsága érdekében szükségessé vált, hogy a minőség-
biztosításhoz kapcsolódó összes tényezőket, ideértve a kritériumokat, stan-
dardokat, egységesen értelmezzük és alkalmazzuk. Tény az, hogy egyelőre nem 
beszélhetünk egy egységes felfogásról a minőség kérdésének tekintetében.  
Az Európai Unió szintjén is egyelőre csak próbálkozások történnek az alapel-
vek, standardok, minőséget jelző mutatók meghatározására. Ennek okaként a 
tagországok közti különbségek sokaságának a léte hozható fel, amelyek az 
egyes országok oktatáspolitikájának, stratégiájának, a különböző feltételek kö-
zött működő oktatási rendszereknek tudhatók be. 
  A fenti gondolatmenetből kiindulva szükségesnek tartjuk hangsúlyozni 
azt, hogy egy, a Románia sajátos oktatási-nevelési helyzetét tekintetbe vevő 
minőségbiztosítási útmutató is csak akkor válhat konkrét segítségévé az 
iskoláknak, ha azt az egyes oktatási intézmények konkrét realitásaihoz leszünk 
képesek igazítani. Ellenkező esetben egy újabb bürokratikus procedúrának 
tűnhet az egész, amelynek semmi gyakorlati haszna nem lesz az iskolák 
számára. 
  Mindezért fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk a hasonló jellegű 
nemzetközi és országos tapasztalatokkal, hiszen érdemes volna jól működő 
programok megfelelő átalakítás utáni meghonosítása. Bizonyára elfogadható az 
a vélekedés, hogy „mindez nem olyan egyszerű, mint ahogy XVIII. századi 
elődeink elképzelték: csak fel kell zárkóznunk, csak át kell vennünk a nyugati 
kultúra mintáit, és máris olyanok vagyunk mint ők... A viták és a gyakorlati 
munka során nyilvánvalóvá vált, amit addig is gyanítottunk, hogy semmilyen 

 



más környezetből származó anyagot nem lehet automatikusan átültetni” 
(Falus–Jakab 2002). 
  Az, hogy a romániai oktatás területén is a szemléletváltás tanúi 
lehetünk, a minőségbiztosítás kérdésköre is igazolja. Egy öt évvel ezelőtti 
tanulmánykötetünkben (Vass István: Nevelésszociológiai vizsgálatok egy székelyföldi 

kistérségben) még jogosan állapíthattuk meg, hogy miközben Romániában lép-
ten-nyomon az iskolareform kibontakozásáról hallhattunk, a minőségbiztosítás 
fogalma még a szakminisztériumi programokban, célkitűzésekben, nevelési 
stratégiákban sem igen említődött meg. Így aztán nem csodálkozhattunk azon, 
hogy az iskolák helyi programjaiban, munkaterveiben sem kaptak helyet azok a 
javaslatok, elképzelések, eljárások, amelyek az iskolai minőség biztosítását 
segítenék elő. Jellemző a pár évvel ezelőtti helyzetre, hogy amikor a vidék 
iskolaigazgatóira kérdeztünk rá, mit értenek a minőségbiztosítás fogalmán, mi 
jut eszükbe a szóról, milyen elképzeléseik vannak ezen a téren, többen válaszol-
ták azt, hogy a fogalom nem világos számukra, vagy hogy ezzel a fogalommal 
még nem találkoztak. A válaszok nem voltak meglepőek, hiszen Romániában 
magyar nyelvű szakirodalom nem létezett, és ma sincs, így dokumentációs 
kultúráról tulajdonképpen nem beszélhetünk. Egyébként a minőségi munka 
kialakulásához olyannyira nélkülözhetetlen szemléletváltás általában a nyilat-
kozatok szintjéig jutott el. 
  A minőségbiztosítás kérdésének időszerűségét elsősorban a mindin-
kább növekvő iskolai autonómia határozza meg. Ez kétségtelenül még inkább 
differenciálni fogja az egyes iskolák oktatási-nevelési színvonalát, munkájuk 
hatékonyságát, minőségét. A kérdés nyilván az, hogy milyen mértékű 
differenciálódás engedhető meg, milyen mértékű különbözést visel el a társada-
lom, illetve az, hogy az oktatáspolitika az iskola alapértékének tekinti-e az 
esélyteremtést. Mert ha igen, akkor „nem viselheti el azokat a különbségeket, 
amelyek már ma is léteznek az oktatási rendszerben, s még inkább nem lehet 
úgymond elnéző a minőség terén várhatóan kialakuló további különbségekkel 
szemben” (Riediné 1999). A minőségi változások szükségességét ma nemcsak 
az intézményvezetők, hanem a pedagógustársadalom nagy része is az iskolák 
elsőrendű feladatának tekinti (kellene hogy tekintse). Az nyilvánvaló, hogy egy 
iskola nem lesz kiváló attól, hogy az ott dolgozók mind elhatározzák, hogy ki-
váló intézményt hoznak létre, de az biztos, hogy e nélkül nem lehet minőségi 
intézményt kifejleszteni. 
  Ma a legtöbb iskola azért küzd, hogy minél több gyereket „becsalogas-
son”. Népszerű programokat ajánlanak, gazdag szabadidős lehetőségeket 
biztosítanak, vagy szerényebb hírveréssel erejükhöz mérten próbálnak olyasmit 
nyújtani, amelyre feltehetőleg igény lesz a jövőben. Lassan már ott tartunk, ha 
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valaki nem képes különleges szolgáltatásokat nyújtani, körültekintően felmérni 
az igényeket, felismerni a lehetőségeket, és olyan értékes ajánlatokkal lépni a 
„fogyasztók” elé, amelyekkel a versenytársak nem tudnak harcba szállni, annak 
nincs helye a piacon; elfogynak a gyerekek s velük együtt a pedagógusok, majd 
megszűnik az intézmény is. „Megérett az idő, hogy átgondoljuk a kereslet, kíná-
lat, hasznosság, értékek, elégedettség és kapcsolatok szempontjából az iskola 
szerepét s azon belül saját tevékenységünket. A tudás egyik szegmense a válla-
lati gazdaságtanból adaptálható marketing” (Pecsenye 1998, 43). 
  A gyerek az iskolában elsősorban biztonságban akar/szeretne lenni, a 
szülők pedig tudatosan olyan iskolát választanak számára, ahol ez megvaló-
síthatónak tűnik. A biztonság a szülők részéről nyilvánvalóan nemcsak arra 
irányul, hogy a gyereket ne érje semmi baj, hanem arra is, hogy az iskola 
teremtse meg a lehetőségeket, hogy a tanuló elsajátítsa azt a tudást (minőségi és 
mennyiségi értelemben), amelyet későbbi életében hasznosítani tud. Az igény 
az ilyen alapvető szükségletek konkrét kielégítésére irányul. Sokan szeretnék 
például, ha a gyerekük idegen nyelvet – akár többet is – tanulna, de nem tudják 
megfizetni. Ezért olyan iskolát keresnek, ahol az idegen nyelv/nyelvek tanulása 
magas óraszámban és a tanórai kereten kívül is történik. Az iskoláknak nem-
csak azt kell felmérniük, hogy ajánlataikra hányan vágyakoznak, hanem azt is, 
hogy valójában hányan tudnák és lennének hajlandók igénybe venni azokat.  
A mindennapok tapasztalataiból tudjuk, hogy ha egy szülő elégedett az 
iskolával, azt elmeséli három embernek, de ha elégedetlen, legalább tízen-
húszan tudnak róla. Jobban szeretünk ugyanis panaszkodni, mint elégedett-
ségünkről beszámolni. Figyelnünk kell tehát arra, mi az, ami elégedetlenné 
teheti a gyereket, a szülőt, vagyis az iskolahasználókat, a fogyasztókat. A gaz-
dasági élet, a piackutatás is bizonyítja, könnyebb megszerezni, mint megtartani 
a „vásárlókat.” Tehát az iskola kifejezetten bölcsen teszi, ha helyet ad a 
panaszoknak anélkül, hogy a panaszos tartana valamiféle hátrányos következ-
ménytől. 
  Mi válthat ki elégedetlenséget a szülők, a gyerekek részéről? 

– Az iskola nem azt nyújtja, amit kezdetben ígért. 
– A gyerekek nem kapnak megfelelő terhelést. 
– Nincsenek „sikerszerzési” lehetőségek. 
– Az iskola nem foglalkozik a szülőkkel. 
– Nem lehet előre tudni, mit vár el az iskola (a pedagógus). 
– Nem világos, milyen osztályzat milyen teljesítményt takar. 
– Kevés a konzultációs lehetőség. 
– Nem jobb, mint a lakókörnyezet másik iskolája stb. 



  Az iskola esetében az elvárások nincsenek eléggé a felszínen, illetve 
jóformán csak a panaszok, sérelmek esetén derülnek ki. Ki kell mondani, hogy 
verseny van, az erősek győznek, a vesztesek elhullnak. 
  A mentalitásváltást tehát a megváltozott oktatási környezet is motiválja: 
a helységek jelentős részében tapasztalható apadó gyereklétszámból következik, 
hogy az iskoláknak fokozottabb mértékben kell figyelniük a fogyasztók – a 
gyerekek, szülők elvárásaira. Ismerjük-e a szülők elvárásait, véleményét, kifogá-
sait, figyelembe vesszük-e javaslataikat, mennyire szoros a kapcsolat a szülők 
nagy tömegeivel. 
 
 
Szülők és iskola 
 
  Miért jó/kell tudnunk a szülők véleményét az iskoláról, gyerekeik isko-
lai munkájáról?  
  A felgyorsult társadalmi-gazdasági változások közepette a család és az 
iskola funkciója és működése egyaránt megváltozott anélkül, hogy a hozzájuk 
tartozó ideák, társadalmi elvárások változtak volna. Ahhoz, hogy az iskola a 
család és a gyerek valóságos partnerévé váljon, reális helyzetelemzésre, a közös 
célok újrafogalmazására és világos feladatmegosztásra van szükség. Ehhez vi-
szont tisztában kell lennünk mindenekelőtt azzal, milyen is az a család, ahon-
nan a diákok az iskolába érkeznek. Ugyanakkor el kell fogadnunk a tényt, hogy 
sajnos ma még minden rációt fölülír az az indulati elem, hogy „jól néznénk ki, 
ha a gyerekek meg a szülők mondanák meg, mi történjen az iskolában” 
(Herzog 2000, 4). 
 
 
Egy felmérés következtetései 
 
  Egy 2006 októberében kiosztott kérdőívünkre 94 szülő válaszolt a 
székelykeresztúri Orbán Balázs Líceum négy osztályából: X. A, X. B, XI. B, 
XII. A. A kérdőív 126 kérdést tartalmazott, ezenkívül még 15 kérdésre kértünk 
szövegszerű választ. A szülők az iskolai munka különböző vetületeit, eredmé-
nyeit minősíthették l-től 5-ig terjedő pontszámokkal, így jelölték meg elvárásaik, 
illetve elégedettségük fokát. Az összegyűlt, kitöltött kérdőívek olyan mennyi-
ségű információt tartalmaztak, hogy teljes feldolgozásuk – meglátásunk szerint – 

legalább egy évnyi munkát igényel. Ezért a négytagú munkacsoport egyelőre 
csupán az első harminc kérdés adatait összesítette, valamint a kérdőív 
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kiegészítését szolgáló, már említett szövegszerű válaszokat. A feldolgozott 
harminc kérdés tartalmát és a rájuk adott válaszokat az 1. táblázat tartalmazza. 
 

Ssz
. 

Kérdés 
Elvárás  

Összesített 
adatok 

Elégedett-
ség  Össze-
sített ada-

tok 

Különb
ségek 

1. 
Az iskola az általános műveltség 
megszerzésére nagy hangsúlyt fektet   

4,70 3,70 1,00 

2. 
Lehetőség van felzárkoztató 
foglakozásokon való részvételre 

4,06 3,28 0,78 

3. 
A rendelkezésre álló munkaeszközök 
minősége jó 

4,56 4,07 0,49 

4. 
Gyermekek fejlődését a tanárok 
figyelemmel kísérik 

4,61 3,70 0,91 

5. 
A nem pedagógus dolgozók hozzájá-
rulnak a gyermekek jó közérzetéhez 

4,23 3,79 0,44 

6. 
Az iskola eredményesen felkészít az 
érettségire 

4,80 4,25 0,55 

7. 
A hátrányos helyzetű tanulókat a 
tanárok segítik 

4,63 3,54 1,09 

8. 
Az osztályfőnök fogékony a diákok 
problémáira 

4,85 3,73 1,12 

9. 
A dolgozók törekednek arra, hogy a 
gyermek szeresse az iskolát 

4,55 3,61 0,94 

10. 
Az iskola minden segítséget megad a 
pályaválasztáshoz, pályaorientációhoz 

4,79 3,93 0,86 

11. 
Az iskola sajátos módszereivel 
esélyegyenlőséget teremt 

4,47 3,69 0,78 

12. 
Az osztályfőnök segítőkész, 
kapcsolatteremtő képessége jó  

4,79 3,94 0,85 

13. 
Az iskola eredményesen készít fel a 
felsőfokú intézményekbe való 
bejutásra 

4,79 4,32 0,47 

14. 
Az iskola igény esetén önköltséges 
foglakozásokat szervez 

4,17 3,63 0,54 

15. Az iskolai büfé színvonala  jó 4,17 3,89 0,28 

16. 
A tanárok  gyermekem jogait 
tiszteletben tartják 

4,61 4,03 0,58 



 

1. táblázat – Összesített átlagértékek 
 

  Az összesítések utáni következtetéseink lajstromában olyan szemponto-
kat vizsgáltunk, mint pl.: melyek az iskolai tevékenységnek azok az aspektusai, 
amelyek esetében feltűnően sok a „0” válasz, vagyis a szülők nem nyilvánítanak 
véleményt, feltételezhetően elsősorban tájékozatlanságuk miatt. A statisztikai 
összesítések arra is fényt derítenek, melyek azok a vetületei az iskolai életnek, 
amelyekkel a legelégedettebbek, illetve a legkevésbé elégedettek a válaszadó 
szülők. Megtudhattuk, milyen kérdésekben a legkisebbek, illetve a legnagyob-
bak az elvárások. A válaszok összesítésére részletesen az egyes osztályok szint-
jén is sor került, elsősorban az érintett osztályfőnökök és az ott tanító tanárok 
tájékoztatása céljából. Meggyőződésünk, hogy a visszajelzések alapos elemzése 

17. 
Az iskola általános légköre, hangulata 
jó 

4,77 4,11 0,66 

18. 
Az iskola eredményesen készít fel a 
felsőfokú intézményekbe való 
bejutásra 

4,78 3,92 0,86 

19. 
Az iskola partnerkapcsolatot biztosít 
külföldi iskolákkal 

4,49 3,88 0,61 

20. 
A tanárok többsége igazságosan 
értékeli gyermekemet 

4,68 3,91 0,77 

21. A tanár és diák kapcsolata őszinte 4,64 3,71 0,93 

22. Az iskolai légkör demokratikus 4,41 3,76 0,65 

23. 
Az iskola több idegen nyelvből is 
alapokat ad 

4,71 4,25 0,46 

24. 
Az iskola tanulmányi kirándulásokat 
szervez 

4,42 3,67 0,75 

25. 
A tanárok rendszeresen értékelik 
gyermekem munkáját 

4,59 4,12 0,47 

26. A tanár-diák viszony emberséges  4,71 3,91 0,80 

27. 
Az iskola gyermektisztelő, demokrati-
kus légkört biztosít 

4,59 3,87 0,72 

28. 
Az iskolában magas színvonalú az 
idegen nyelvek oktatása 

4,66 4,13 0,53 

29. 
Az iskola szórakozási lehetőségeket 
biztosít iskolai keretek között 

4,25 3,96 0,29 

30. 
Gyermekemet képességei szerint 
kezelik 

4,56 4,02 0,54 

  4,60 3,78 0,82 
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nagy segítségére lesz (lehet) az egyes osztályok sajátos problémáinak, feladatai-
nak a meghatározásában, és egészében hathatós segítséget nyújthat az intéz-
mény nevelő-oktató munkája minőségének a javításában. Lássuk, tehát, miről 
„árulkodnak” a szülők válaszai: 
  a) Mind a négy osztálynál van két-három olyan kérdés (nem mindenütt 
ugyanaz), amelyre feltűnően sokan nem válaszolnak. Mivel a kérdőívre névtelen 
válaszokat kértünk, feltételezhető, hogy a válaszadás elmaradásának oka nem az 
volt, hogy a szülők jobbnak látták elhallgatni esetleges kritikus észrevételeiket, 
hanem inkább a tájékozatlanság. Arra, hogy ez miből adódik, főként a XI–XII. 
osztály esetében, csak feltételezéseink lehetnek. Egy azonban biztos: az elma-
radt válaszok azt sugallják, hogy az iskola és szülők kapcsolata alkalomszerű, 
nem eléggé teljes. De lássunk egypár konkrét példát az elmondottakra: a X. A 
osztályban a választ adó 24 szülő közül 11-en, közel a fele nem ad választ a 14. 
kérdésre: arra, hogy az iskola igény esetén szervez-e önköltséges foglalkozáso-
kat. Tízen nem tudnak vagy nem akarnak válaszolni a 9. kérdésre: segítik-e a 
hátrányos helyzetű tanulókat a tanárok. A X. B osztály szüleinek egy számot-
tevő része nem ad választ az 5. kérdésre: a nem pedagógus dolgozók 
hozzájárulnak-e a gyerekek jó közérzetéhez. Az iskolai büfé színvonaláról, 
valamint az iskolai légkör demokratikusságáról a szülők egynegyede nem 
nyilvánít véleményt. Feltűnő, hogy a végzős XII. A osztály szüleinek közel 
egynegyede nem mond véleményt a 14., illetve a 22. pontról: az önköltséges 
foglalkozásokról, illetve a már említett iskolai légkört nem minősíti. 
  b) A négy osztály összesített adataiból kiderül, melyek azok a vetületei 
az iskolai munkának, amelyek esetében a legnagyobbak az eltérések a szülők 
elvárásai, illetve elégedettsége között. Csak azokat említenénk meg, ahol ez az 
eltérés több mint egy egész pontnyi. Másképpen fogalmazva, azt is mondhat-
nánk, mivel a legelégedetlenebbek a szülők. Nos a 8. pontnál, ahol arra vártunk 
választ, hogy az osztályfőnök mennyire fogékony a diákok problémáira, az 
elvárás az említett ötös skálán 4,85-öt mutat, az elégedettségnél összesítve 
mindössze 3,73-as minősítést kaptunk, az eltérés 1,12 pont. Talán érdemes 
felfigyelni ugyanakkor arra, hogy mennyire eltérő az egyes osztályoknál 
tapasztalható minősítés az osztályfőnökök munkáját illetően. Íme osztályon-
ként az elvárásból és elégedettségből adódó különbségek: XII. A – 1,55;  
X. A – 1,24; XI. B – 1,09; X. B – 0,56. Valamivel kisebb a különbség  
– l,09 – a 7. kérdés két válasza között. A kérdés az volt, hogy a hátrányos hely-
zetű tanulókat a tanárok segítik-e.  Ugyanakkor egy teljes pontnyi különbséget 
tapasztaltunk az 1. kérdésnél, amely arra várt választ, hogy az iskola az általános 
műveltség megszerzésére kellő hangsúlyt fektet-e.  



  A hátrányos helyzetű tanulók megsegítését illetően az egyes osztályok 
álláspontjai közti különbségek nem annyira hangsúlyozottak, mint a 8. pontnál, 
másrészt a vélemények eléggé „lesújtóak” egy osztály kivételével. Elvárás-
elégedettség különbözősége itt a következőképpen mutat: XII. A – 1,24;  XI. B 
– 1,14; X. A – 1,13; X. B – 0,77.  
 
Szöveges válaszok: 
Kérdés: Ön szerint melyek gimnáziumunk erősségei (miért tartja jónak ezt az 
iskolát)?   
Válaszok (a zárójelben található számok a XI. B osztályra vonatkoznak, ahol 25 
szülő válaszolt a kérdésekre, a másik három osztály válaszait nem dolgoztuk fel 
számszerűen): 

– Egy elismert, színvonalas iskola. (25) 
– Én is ebben az iskolában tanultam, nagyon meg voltam elégedve, most 

is meg vagyok. (24) 
– Az iskolában magas színvonalú az oktatás és a nevelés. (23) 
– Jó a tanítás, fegyelem és rend van. (22) 
– Eredményesen felkészíti a tanulókat a felsőoktatási intézményekbe való 

bejutásra. (21) 
– Az iskola tárgyi felszereltsége jó, jól felszerelt szaktermei vannak. 
– Az iskola épülete és környezete tiszta, gondozott. (20) 
– A diákok eredményei alapján felveszi a versenyt bármely nagyvárosi jó 

hírű iskolával. (17) 
– Jó az iskolai közérzet. (16) 
– Az iskolavezetés és a tanárok munkája jó. (15) 
– A hagyománytisztelet, rendezvények. (14) 
– Biztosítja a gyerekem számára az önállóságra törekvést, segít a pályaori-

entációban. (13) 
– A régi impozáns épület, tradíció. (10) 
– Az informatikai ismeretek tanítása, az idegen nyelvek: angol, német 

tanítása. (4) 
– Sok értelmiségi kerül ki az iskola végzettjei közül. 
– Az iskola büszke lehet arra, hogy végzősei nemcsak bekerülnek az egye-

temekre, hanem el is végzik azokat. 
– Az érettségi diplomán kívül más diplomát is megszerezhetnek a diákok. 
– Jó dolog a Suli-rádió, a diákújság. 
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 Kérdés: Az Ön meglátása szerint melyek gimnáziumunk gyengeségei (fejlesz-
tésre váró területei)? 
Válaszok: 

– Az iskolai park, az osztályok berendezése. (25) 
– Biztosítsanak a vidékieknek ingázási segélyt. (22) 
– Néhány tanár tanítási módszere. (19) 
– Fegyelemre, tiszteletadásra való nevelés. (18) 
– A tornaterem felújítása fontos lenne. (16) 
– Nem eléggé nyitott, és csak a városi gyerekekre figyelnek. (10) 
– Helytelenül öltözött lányok. (7) 
– A bentlakás és a tantermek. (6) 
– Zsúfolt program. (2) 
– Rossz tanár–diák viszony, protekciózás. 
– Több ösztöndíjra lenne szükség. 
– Érdemkirándulások, táborok szervezése a diákok érdemei szerint. 
– Gyenge oldala a munkára nevelés, pl. közmunkák hiánya.  
– Szabadtéri foglalkozások háttérbe szorulása, pl. sport, kirándulások. 
– Az újabb konkurencia miatt fennáll a felhígulás, a minőség csökkenésé-

nek a veszélye. 
– Rossz az opcionális tantárgyak délutáni programálása. 
– Veszélyt jelenthet a háborúskodás a teológiai részleggel, mert ez mind-

két iskola diákjaira kihatással van. 
– Ha más épületet építenek, lebukik az iskola. 
– Túl nagy a diákok szabadsága; nem felügyelnek a cigarettatilalom 

betartására; drogfogyasztás terjedés. 
– Veszély a gyereklétszám csökkenése, az anyagiak hiánya, a bizonytalan-

ság érzése. 
– Félő, hogy az iskola megszűnik létezni; az iskola szellemisége, 

hagyományai ehhez az épülethez kötődnek. 
– Nincs elfogadhatóan megoldva az ingázó tanulók helyzete. 
– Veszélyforrást jelenthetnek a pedagógusok sztrájkjai. 
– Egyes tantermek kopársága, ridegsége. 
– Remélem, nem akarják beolvasztani az egyházi iskolába. 
– Veszélyt jelenthetnek a nehéz érettségi vizsgák. 
– A fegyelmet maximálisra kell emelni, különben összeomlanak az eddig 

elért eredmények. 
– Nem jó a tankönyvek gyakori módosítása. 
– Az iskola vezetősége és az unitárius egyház nem találja az arany közép-

utat. 



– Baj, hogy nem minden könyv ingyenes.  
– Rossz órarend; a tanárok részrehajlása. 
– Ha a tanár–diák viszony nem emberséges, ha a tanár nem igazságosan 

értékeli a diákot, akkor a diák agresszíven válaszol, vagy nemtörő-
dömséggel. (20) 

– Szerintem igen bátor a diák a tanárokhoz. (18) 
– A tanár az otthoni problémáit oldja meg otthon, és ne a gyerekeken ve-

zesse le a dühét.   
 

Kérdés: Ön szerint mi a legrosszabb az iskolánkban? 
Válaszok: 

– A késő délutáni foglalkozások. (25) 
– A zsúfolt program. (23) 
– Néhány tanár tanítási módszere. (19) 
– A lógásokat ki kell küszöbölni. (18) 
– Nincsen iskolai egyenruha. (15) 
– Egyes tanárok beszédmodora. (4) 
– Az, hogy a könyveket meg kell vásárolni. (2) 
– Az egyes diákokkal való protekciózás. (1) 

 
Kérdés: Ön szerint milyen lehetőségei vannak az iskolának, amelyeket nem  
használ ki? 
Válaszok: 

– Tantárgyversenyek. (22) 
– Nem tudok hozzászólni. (19) 
– Differenciált oktatás. (19) 
– Kapcsolat teremtése és fenntartása külföldi iskolákkal. (15) 

 
Kérdés: Ön szerint gyermeke mely órákra jár szívesen?  
Válaszok: 

– nyelvórákra (25) 
– angol, magyar, matek (23) 
– történelem, ECDL (22) 
– angol, torna, román (19) 
– az összesre (18) 
– matematika, földrajz, biológia, torna (15) 
– nyelvórák, informatika (14) 
– testnevelés, fizika (13) 
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– tantárgyanként: angol – 9; torna – 8; matek – 4; informatika – 4; magyar 

– 2; ECDL – 2; fizika – 2; földrajz – 2; biológia – 2; román – 2; nyelv-
órák –2; történelem –1  

 
Kérdés: Ön szerint gyermeke mely órákon nem érzi jól magát? 
Válaszok: 

– Amelyeken a tanár nem segíti a lecke megértésében. (25) 
– Nem tudom. Nem nyilatkozik. (23) 
– Francia (23); francia, fizika. (21)  
– A román nyelvórán. De nem a tanárban, hanem a nyelvi nehézségben 

keresendő az ok. (18) 
– A kivételező tanárokéin. (14) 
– Matematika, román, történelem. (13) 
– Fizika, francia. (11) 
– Kémia, matematika. (9) 
– Fizika, kémia, francia. (4) 
– Torna, földrajz, magyar, oszióra. (2) 

 
Más javaslatok 

– Javasolnám az iskolai egyenruhát. (19) 
– Szeretném a komolyabb kapcsolattartást legalább az osztályfőnökkel. 

Egy évben legalább egyszer. (18) 
– Több szeretetet tanárok és tanulók között; képességeknek megfelelő 

elvárásokat. (14) 
– Jó lenne odafigyelni, hogy szünetekben azok a diákok is használhassák 

a vécét, akik nem szivarozni mennek oda. 
– Szeretném, ha megtanítanák a gyerekemet tanulni. 

 
  A szöveges válaszok és a kérdőív első részében kimutatott minősítések 
összevetése arra enged következtetni, hogy ezek nem mindenben fedik 
egymást. Amíg a kérdőív 1. kérdésére, miszerint az iskola az általános 
műveltség megszerzésére nagy hangsúlyt fektet, az elégedettségi mutató iskolai 
szinten csupán 3,70, ami közepes elégedettségnek tekinthető, addig a szöveges 
válaszoknál, pl. a XI. B osztály szülei egyöntetűen azon a véleményen vannak, 
hogy gimnáziumunk egy elismert, színvonalas iskola. Az iskolaválasztás ügyé-
ben természetszerűen az az indoklás is megjelenik, hogy a szülő, iskolánk egy-
kori tanítványa, jónak minősíti az iskolát, s ezért is döntött úgy, hogy gyereke is 
itt tanuljon. Eltérő, egymásnak ellentmondó vélemények fogalmazódtak meg az 
iskola tárgyi felszereltségét, szaktermeit illetően is. Habár a tanárok munkáját a 



szülők jelentős része jónak minősíti, az iskola gyengeségei között hangsúlyozot-
tan említődik egyes tanárok tanítási módszere, a modortalan hangnem, a 
részrehajlás; ez utóbbi kérdésben névhez szóló bírálatok is megfogalmazódnak. 
Úgy gondolom, egyes pedagógusok név szerinti bírálata, főleg ha több osztály-
nál és gyakran említődnek, olyan konkrétum, ami el kell(ene) gondolkoztassa az 
érdekelteket. Az iskola hitelét ugyanis egy-két ilyen helyzet is csorbíthatja, az 
egész iskolaközösség munkáját visszaminősítheti. 
  A fegyelem kérdésében, amint az a válaszokból kiderül, szintén meg-
oszlanak a vélemények. Feltétlenül felül kell vizsgálni, hogy mennyi valóság-
alapja van a megfogalmazott kritikáknak, és tenni kell a negatív jelenségek 
felszámolása érdekében. A javaslatok között olyanok is megfogalmazódtak, 
amelyekkel ugyan egyetérthetünk, de nem az iskola kompetenciája ezek orvos-
lása. Pl. bérletek biztosítása az ingázó tanulók számára, zsúfolt program, a dél-
utáni órák kérdése, az ösztöndíjak számának növelése. 
  Mind a négy osztálynál tapasztalható ugyanakkor az aggódás az iskola 
jövőjét illetően. A vélemények sokaságából az olvasható ki, hogy a szülők 
döntő többsége ragaszkodna a jelenlegi iskolaépülethez. E tekintetben a dip-
lomácia két változata körvonalazódik: az egyik kategorikusan kiáll az egyháztól 
független, állami oktatás mellett, a másik arany középutat javasolva az unitárius 
gimnáziummal való egyeztetések, a „békés egymás mellett élés” útját látja reális 
esélynek. Elgondolkoztató ugyanakkor az a szülői álláspont, miszerint a két 
intézmény közti feszültség a diáktársadalomra is kihat. 
  Kritikus észrevételekben nincs hiány az osztályfőnökök munkáját ille-
tően sem. A szülők jelentős része hiányolja az osztályvezetők munkájában a 
családlátogatásokat, a kapcsolattartást. 
  A javaslatok egyike, miszerint jó lenne, ha a gyerekeket megtanítanák 
tanulni, egy jól ismert pedagógiai tétel tömör megfogalmazása. A probléma 
lényegét egy Németh László idézettel szemléltetném: „Az iskolától mindenki 
tudást vár; ettől a babonától nehéz megszabadulni. De mi a tudás az 
irodalomtörténetben? Az, hogy Pázmány Péter 1570-ben született Nagyvára-
don? De hisz ezt csak az tudja, aki évente tanítja, s nincs elég ideje elfelejteni... 
Ez a hamu, amelyet föl kell mutatnunk, hogy elhiggyük, hogy tüzeltünk. A lé-
nyeg egészen más.” Az iskola – Németh László szerint – áttekintést ad, s bizo-
nyos képességeket tornáztat, a tudás tehát tájékozottság és képesség. Az iskola 
bevezetést jelent „a könyvtárba és a laboratóriumba”, valamint az emberek 
békésen együtt élő közösségébe. 
  Az iskolai munka minőségét nyilván nem csupán és nem elsősorban az 
határozza meg, hogy milyen az iskola és szülők kapcsolata, hogy az iskola 
mennyire figyel fel a szülők részéről jövő jelzésekre. Lényegesen befolyásolhatja 
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a munka minőségét a munkahelyi hangulat, az, hogy hogyan érzik magukat az 
iskolában a pedagógusok és a tanulók, továbbá az, hogy milyen mértékű a belső 
értékelés, mit tartanak fontosnak és kevésbé fontosnak az iskola sokrétű 
feladataiból, az, hogy mennyire sorakozik fel a pedagógusközösség az iskola 
vezetősége által kijelölt feladatok megvalósítása mellett. Nem utolsósorban a 
minőségbiztosításnak anyagi jellegű feltételei is vannak, olyanok, amelyek az 
intézmény és azon belül az egyes szakterületek felszereltségére, ellátottságára 
vonatkoznak. Íme egypár olyan kérdés, amely elemzését nem lehet megkerülni. 
Szembe kell nézni a valósággal! 
 
 

A tantestület véleménye a minőségről 
 
  Az iskolában folyó munka minőségét vitathatatlanul befolyásoló ténye-
zők egyike az ott dolgozó pedagógusok közérzete, elégedettsége, az iskolaveze-
tés és beosztottak viszonya, az, hogy a tantestület egyetért-e a vezetés által 
megszabott feladatokkal. A 2007 márciusában kiosztott kérdőívünkre, amely a 
tantestület saját munkahelyével kapcsolatos véleményére várt válaszokat, 26 
pedagógus, az iskola tanszemélyzetének 68%-a válaszolt. A kérdéseknek egy 
jelentős része az iskolavezetés munkáját minősítette, tehát arra várt választ, mi-
lyen mértékben elégedett a tantestület az iskolavezetés munkájával. Politikai 
szóhasználattal élve a válaszok azt sugallhatták, hogy bizalmat szavaznak-e vagy 
sem az iskolavezetésnek. A válaszadók által adott minősítések általában pozitív-
nak értékelik a vezetés törekvéseit, ugyanis az elvárások és az elégedettségi 
mutatók közti, számokban kifejezett különbségek eléggé jelentéktelenek. Az  
1-től 5-ig terjedő minősítési skálán ritkának mondható a 4-esen aluli minősítés. 
Ugyanakkor, a mellékelt táblázat szerint a tanerők az iskolai munka következő 
aspektusaival a legkevésbé elégedettek: azzal, ahogyan a munkájukat elismerik 
(az elégedettség 3,52-es minősítést kapott a 4,70-es fontossági mutatóval szem-
ben, a különbség 1,18 pontnyi); a munkájukkal szembeni törődésnél az 
elégedettség 3,77-et mutat, a „számít a véleményem” kérdésnél az elégedettség 
3,74; az említetteken kívül még 3-4 közötti minősítés összesítődött a 23., 24., 
26. és 27. pontnál: minden diák elé személyre szabottan magas követelményt 
állítunk, értékelési gyakorlatunkat megfelelőnek tartom arra, hogy segítse a 
tanulókat teljesítményük növelésében, az osztályban tanító pedagógusok szak-
mai kommunikációját jónak tartom, nálunk a gyerekek sajátosságaihoz 
alkalmazkodó módszerekkel folyik az iskolai munka. 
  A legmagasabb elégedettségi mutatók a 14., 17. és 22. pontnál 
jelentkeznek; a 14. kérdésre, miszerint büszkén mondom az embereknek, hogy 



hol dolgozom, az összesített minősítés az elégedettségi rovatnál 4,74, ami 
magasabb, mint maga a kérdés fontossága, amely csupán 4,52. Pozitívan érté-
keli a tantestület azt is, ahogyan a vezetés a munka végzéséhez elenged 
hetetlenül szükséges információkat továbbítja: az igény 4,70-es minősítésénél 
valamivel kevesebb, a 4,52-es szám egyértelműen jelzi az elégedettséget. 
 
Az alábbi kérdésekre vártunk választ: 

1. Tudom, mit várnak el tőlem az iskolában. 
2. Rendelkezem a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges eszközök-

kel. 
3. Az iskolában mindennap van lehetőségem azt tenni, amihez a legjob-

ban értek. 
4. Az iskolában elismerik a munkámat. 
5. A munkahelyemen törődnek velem. 
6. Van valaki az iskolában, aki tanulásra, önfejlesztésre ösztönöz. 
7. A munkahelyemen számít a véleményem. 
8. Az iskolánk céljai miatt fontosnak érzem a munkámat. 
9. A munkatársaim elkötelezettek a minőségi munka iránt. 
10. A kollégáim között van az egyik legjobb barátom. 
11. Az utóbbi félévben kaptam visszajelzést a vezetéstől a munkavégzé-

sem színvonalát illetően. 
12. Ebben az évben kaptam munkahelyi lehetőséget a tanulásra és a 

fejlődésre. 
13. Szabadon hozhatok fontos döntéseket a munkámban. 
14. Büszkén mondom az embereknek, hogy hol dolgozom. 
15. A munkatársaimmal segítünk egymásnak, ha szükséges. 
16. A vezetés jól szervezi az iskolai munkát. 
17. Elegendő információt kapok a vezetéstől ahhoz, hogy jól végezzem a 

munkámat. 
18. Úgy érzem, hogy dinamikus az iskolánk fejlődése. 
19. Tudom, hogy milyen szempontok szerint és milyen módon értékeli a 

vezetés a munkámat. 
20. A vezetés keresi és felhasználja a dolgozók ötleteit. 
21. A vezetés tudatja állásfoglalását a kulcskérdésekkel kapcsolatban. 
22. Az iskolánk céljai reálisak. 
23. Minden diák elé személyre szabottan magas követelményt állítunk. 
24. Értékelési gyakorlatunkat megfelelőnek tartom. 
25. A tanulói eredményekben a fejlődést is értékeljük, nemcsak a puszta 

teljesítményt. 
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26. Az osztályban tanító pedagógusok szakmai kommunikációját jónak 

tartom. 
27. Nálunk a gyerekek sajátosságaihoz alkalmazkodó módszerekkel fo-

lyik az iskolai munka. 
28. Bizalomteli légkört alakítottunk ki a pedagógusok és a diákok között. 

 
 

 
2. táblázat – ÖSSZESÍTÉS (A tanárok válaszai) 

 
  A mellékelt táblázatból kiderül, hogy a válaszok döntő többségénél, 
mindkét oszlopnál (elégedettség, fontosság) a 4–5 közti minősítések dominál-
nak. Ezek mellett, bár elenyésző számban, „extrém” válaszok is fellelhetők; 
volt olyan kérdőív, amely arról akart meggyőzni, hogy iskolánkban minden a 

Sorsz. 
Elégedettség 
(Általános) 

Fontossága 
(Általános) 

1. 4,44 4,59 
2. 4,15 4,70 
3. 4,11 4,52 
4. 3,52 4,70 
5. 3,77 4,44 
6. 4,15 4,07 
7. 3,74 4,18 
8. 4,48 4,55 
9. 4,15 4,22 
10. 3,27 3,57 
11. 3,96 4,44 
12. 4,00 4,42 
13. 4,03 4,59 
14. 4,74 4,52 
15. 4,40 4,70 
16. 4,28 4,76 
17. 4,52 4,70 
18. 4,00 4,49 
19. 4,35 4,65 
20. 4,03 4,37 
21. 4,11 4,59 
22. 4,48 4,70 
23. 3,41 4,15 
24. 3,70 4,44 
25. 4,00 4,52 
26. 3,81 4,63 
27. 3,78 4,66 
28. 3,92 4,63 



maximális 5-ös minősítést érdemli, másrészt olyan is, ami arra engedett 
következtetni, hogy kitöltője mindent, ami az iskolában történik, rossznak tart. 
A 28 kérdés közül nyolcnál tapasztalható, hogy nem jelenik meg a legalacso-
nyabb 1-es minősítés: a 2., 7., 17., 18., 19., 21., 25. és 28. pontoknál. A legtöbb 
kitűnőnek tekinthető 5-ös minősítés – az elégedettség oszlopban – a 14. 
kérdésnél mutatható ki: a válaszadók 89%-a, 23 személy válaszolja azt, hogy 
büszke a munkahelyére. 
  Nem föltétlenül a kuriózum kedvéért említjük meg, hogy a válaszadók 
31%-a szerint nem a kollégái között van a legjobb barátja; amúgy 12-en, a 
válaszolók 42%-a tartja fontosnak ezt. 
  A válaszadók fele állítja határozottan (11. kérdés), hogy az utóbbi félév-
ben kapott visszajelzést a vezetéstől munkavégzése színvonalát illetően, ketten 
az ellenkezőjét állítják, ugyanakkor 19-en (73%) tartanák nagyon fontosnak ezt. 
Arra, hogy szabadon hozhat-e fontos döntéseket a munkájában (13. kérdés), az 
elégedettségi mutató 4,03, és egyetlen válaszoló érzi úgy, hogy a szabad 
döntéshozatalra vajmi kevés lehetősége adódott. Annak ellenére, hogy a válasz-
adók a 14. kérdés (Büszkén mondom az embereknek, hogy hol dolgozom) 
elégedettségi rovatánál adták a legmagasabb minősítést (4,74), mégis szembe-
ötlő, hogy két pedagógus minimális fontosságúnak tartja a munkahely társa-
dalmi presztízsét. A munkatársi kapcsolatok, a kölcsönös segítségnyújtás 
tekintetében a válaszok megnyugtatóak (15. kérdés), az elégedettségi mutató 
4,28. A válaszadók túlnyomó többsége (25 ember – 95%) helyesnek, illetve 
kimondottan jónak, reálisnak tekinti az iskola célkitűzéseit. Igen vegyes képet 
mutat viszont az elégedettségi mutatók skálája a követelményszint tekintetében 
(23. kérdés). Az általános elégedettségi szint alacsony volta (3,41), valamint a 
vélemények megosztottsága talán itt a legszembeötlőbb: 1-es minősítést hár-
man, 2-est ketten, 3-ast nyolcan, 4-est kilencen, 5-öst öten jelöltek meg. Amúgy 
a kérdés fontosságáról is megoszlanak a vélemények; a válaszadóknak még a 
fele sem tartja feltétlenül fontosnak azt, hogy minden diák elé személyre 
szabottan magas követelményt állítsunk. Ebből az álláspontból kiindulva nagy a 
valószínűsége annak is, hogy nem mindenki tartja egyértelműen szükségesnek a 
tanulókkal való differenciált foglalkozást. 
  Közepesnek mondható az elégedettségi mutatószám a tanulók 
ismereteinek értékelési gyakorlatát illetően – mindössze 3,70, habár a kérdés 
fontosságát a válaszadók nagy része nem vitatja. 
  Az egy osztályban tanító pedagógusok szakmai kommunikációja (26. 
kérdés) nem tökéletes, nem mondható példaértékűnek – ez derül ki a viszony-
lag alacsony (3,81) elégedettségi mutatóból, bár ezen követelmény fontosságát a 
válaszok is hangsúlyozzák.  
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  A kérdés kapcsán idéznénk Pecsenye Éva Marketing management a 

pedagógiában című tanulmányából: „Az iskola iránti lojalitást felváltotta a kritikus 
szemlélet. Ezzel nehéz megküzdeni, különösen, ha a belső erők – a tantestület 
tagjai – sem tudnak összefogni, együttműködni a célok elérésében. Itt érdemes 
megjegyezni, hogy ma a tanártestületek nagy része – tisztelet a szerencsés 
kivételnek – matematikatanárokból, fizikatanárokból, magyartanárokból áll, 
akik nemigen kommunikálnak egymással, nem a folyamat fontos számukra, 
amelyben a gyerekekkel egy rövid ideig találkoznak, hanem a tantárgy tantervi 
anyaga.”  
  Van tennivaló a tanulók sajátosságaihoz alkalmazkodó módszerek 
tekintetében is (27. kérdés), ahol az elégedettségi és fontossági mutatók eltérése 
közel egy egész pontot tesz ki. Tennivaló akad a pedagógusok és a diákok 
közötti bizalombeli légkör kialakításában is, ezt sugallják a válaszok is (28. kér-
dés). 
  A kérdések természetéből fakadóan szükségesnek látszik ezek alapos 
megvitatása, egyrészt az osztályfőnöki kollektíva, másrészt a módszertani 
katedrák keretén belül. 
 
 

A diákság elégedettsége az iskolával 
 
  A diákoknak kiosztott kérdőívekre a teljes líceumi tagozat válaszolt  
(IX. A, IX. B, X. A, X. B, XI. A, XI. B, XII. A, XII. B), összesen 198 tanuló.  
A mellékelt összesítő táblázat 522 adatot tartalmaz, következtetéseinket ezek 
alapján igyekszünk megfogalmazni. A kérdőív 29 kérdése a következőket tartal-
mazta: 

1. Tudom, mit várnak el tőlem az iskolában. 
2. Szerintem a mi iskolánkban megvannak a jó teljesítmény eléréséhez 

szükséges eszközök. 
3. Az iskolában mindennap foglalkozhatom azzal, amiben a legjobb 

vagyok. 
4. Az iskolában minden héten megdicsér valamelyik tanárom. 
5. A tanáraimat nem csak a tanulmányi teljesítményem érdekli. 
6. Az iskolában segítséget kapok ahhoz, hogy megtaláljam, miben va-

gyok igazán jó. 
7. Van beleszólásom az iskolában az engem érintő kérdések eldöntésé-

ben. 
8. A mi iskolánk légköre olyan, hogy „illik” jól teljesíteni. 



9. Nálunk a diákok mindennél fontosabbnak tartják a jó eredmények 
elérését. 

10. Ebbe az iskolába jár a legjobb barátom. 
11. Rendszeresen kapok az iskolában visszajelzést a teljesítményemről. 
12. Az iskolában a tanórán kívül is van lehetőségem arra, hogy az 

érdeklődésemnek megfelelően műveljem magam. 
13. A tanáraim figyelnek rám. 
14. A tanáraim számomra hasznos értékelést adnak nekem a munkám-

ról. 
15. Tanáraimnak nincsenek velem szemben előítéleteik. 
16. Tanáraim érdekessé teszik az órai munkát. 
17. Tanáraim egyre magasabb színvonalú munkára ösztönöznek. 
18. A tanáraim mindig megdicsérnek, ha valami jót csinálok. 
19. Az órán rendelkezésre álló idő nekem általában pont elég a felada-

tok elvégzésére. 
20. Sokszor érzem úgy, hogy szinte magával ragad a tanári előadás. 
21. Tanáraim igazságosan osztályoznak. 
22. A jövőben hasznosítani tudom majd az iskolában tanultakat. 
23. Tanáraim felkészülten jönnek az órákra. 
24. Szeretek az iskolában lenni. 
25. Tanáraim mindenkinek képességeinek megfelelő feladatokat adnak. 
26. Otthon is kell tanulnom, hogy jó eredményeket érjek el. 
27. Keményen kell dolgoznom az órákon. 
28. Otthon gyakran foglalkozom önmagamtól olyan dolgokkal, 

amelyekkel kapcsolatban valamelyik órán ébredt fel a 
kíváncsiságom. 

29. Az előző tanítási napon volt sikerélményem. 
 
  Összevetve a három kategóriának (szülők, tantestület, tanulók) kiosz-
tott kérdőívek adatait, az első észrevételünk az, hogy a legkritikusabb hangne-
met a diákság ütötte meg. Az elégedettségi rovatban (lásd a mellékelt táblázat) 
12 olyan kérdés van – az összkérdések 41%-a –, ahol az elégedettségi mutató a 
3 alatt van, sőt ezek egy része alig több mint 2-es minősítés; ez iskolai 
szóhasználattal élve, éppen csak hogy „elégséges osztályzat”. Melyek – a diákok 
szerint – az iskolai élet azon aspektusai, ahol a legtöbb lenne a tennivaló?  
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Ssz. Elégedettség Fontossága  Ssz. Elégedettség Fontossága 
1. 3,69 3,95  16. 2,56 4,13 
2. 3,78 4,35  17. 3,66 4,00 
3. 2,60 4,24  18. 3,15 4,07 
4. 2,17 3,69  19. 2,90 3,94 
5. 2,84 3,52  20. 2,31 3,59 
6. 3,14 4,50  21. 2,71 4,50 
7. 3,00 4,15  22. 3,87 4,36 
8. 3,61 3,71  23. 3,67 4,43 
9. 3,16 4,10  24. 2,64 3,60 
10. 4,09 4,35  25. 2,34 3,88 
11. 3,10 3,71  26. 4,19 4,06 
12. 3,25 4,07  27. 3,52 3,67 
13. 3,12 3,83  28. 2,96 3,68 
14. 3,08 3,97  29. 2,29 3,76 
15. 2,97 3,78     

 
3. táblázat – ÖSSZESÍTÉS (A tanulók válaszai) 

 
A legalacsonyabb minősítések a következő pontoknál-kérdéseknél jelentek 
meg: az iskolában minden héten megdicsér valamelyik tanárom (4. kérdés – 
2,17); az előző tanítási napon volt sikerélményem (29. kérdés – 2,29); sokszor 
érzem úgy, hogy szinte magával ragad a tanári előadás (20. kérdés – 2,31); taná-
raim mindenkinek képességeinek megfelelő feladatokat adnak (25. kérdés – 
2,34); tanáraim érdekessé teszik az órai munkát (16. kérdés – 2,56); az iskolában 
mindennap foglalkozhatok azzal, amiben a legjobb vagyok (3. kérdés – 2,60); 
szeretek az iskolában lenni (24. kérdés – 2,64); tanáraim igazságosan osztályoz-
nak (21. kérdés – 2,71); tanáraimat nem csak a tanulmányi teljesítményem ér-
dekli (5. kérdés – 2,84); az órán rendelkezésemre álló idő nekem általában épp 
elég a feladatok elvégzésére (19. kérdés – 2,90); otthon gyakran foglalkozom 
önmagamtól olyan dolgokkal, amelyekkel kapcsolatban valamelyik órán ébredt 
fel a kíváncsiságom (28. kérdés – 2,96); tanáraimnak nincsenek velem szemben 
előítéleteik (15. kérdés – 2,97); 
  A felsorolt 12 kérdésnél ugyanakkor az is szembeötlő, hogy mennyire 
számottevő véleménydifferenciálódás tapasztalható az egyes osztályok között. 
A 4. kérdésnél (az iskolában minden héten megdicsér valamelyik tanárom) pl. a 
IX. A és IX. B véleménybeli különbsége közel másfél pont (1,47) , ami azt su-
gallja, hogy míg az A osztály elégedettnek látszik a rendszeres tanári dicséretek 
tekintetében, addig a B osztály elégedettsége minimális. Vajon az-e a jelenség 



oka, hogy az A osztályt van miért dicsérni, a B osztályt meg kevésbé?  
A „rejtélyt” elsősorban azok a tanárok tudnák tisztázni, akik mindkét említett 
osztályban tanítanak. Amúgy ebben a kérdésben a leggyengébb minősítést  a 
XII. A osztály adta (1,81). A kérdést persze úgy is fel lehet tenni, vajon nem 
fukarkodunk-e túlzottan a dicséretekkel, a dicséret, a tanuló munkájának 
verbális elismerése nem ösztönözné-e jobban azt a réteget, amelynek jól esik, 
ha eredményei elismerését hallja tanáraitól. Azt, hogy a dicséret mennyire 
fontos a diák számára (is), igazolják a táblázat jobb oldalán megjelenő mutatók 
is. Annál a IX. B osztálynál, amely 1,94-es elégedettséggel számol a 4. 
kérdésnél, a fontossági rovatban 4,15-ös minősítés jelenik meg; a különbözet 
2,21 – a matematika nyelvén ez pedig számottevően nagy eltérés.  
  Sorrendben a második legalacsonyabb elégedettségi mutató a 29. 
kérdésnél jelenik meg: az előző tanítási napon volt sikerélményem. Nem nehéz 
észrevenni a kapcsolatot az előző kérdésre adott minősítések és az ennél a 
pontnál megjelenő számadatok hasonlósága között. Sikerélmény dolgában 
különben a X. B a legelégedetlenebb (1,75), de a két végzős osztály is a 2-es 
alatt jelölte meg az elégedettségét; a legelégedettebben a XI. A nyilatkozik 
(2,83). 
  A líceumi osztályoknak – úgy tűnik – nincsenek különösebben jó 
benyomásai a tanári előadások érdekfeszítő voltáról. A 20. kérdésnél (sokszor 
érzem úgy, hogy szinte magával ragad a tanári előadás) az összesített mutató-
szám csupán 2,31, a kérdés fontosságát viszont minden osztály a 3–4 között 
jelöli meg; leginkább a IX. B hangsúlyozza a pozitív irányú változás szük-
ségességét. 
  Arra, hogy a differenciált oktatás terén – a diákság meglátása szerint – 
még van tennivaló, a 25. kérdésre adott válaszok utalnak, ahol az elégedettségi 
mutató 2,34, az elvárás 3,88-as minősítést kapott.  
  Az osztályozások igazságosságát leginkább a X. B firtatja, a tanárok 
órákra való felkészültségét illetően szintén a X. B a legelmarasztalóbb (2,87). 
  Az iskola gyengeségeinek további elemzése helyett (hiszen ezt az osztá-
lyok szintjén elvégezhetik az osztálynevelők) lássuk, melyek azok a vetületei az 
iskolai munkának, amelyeket a diákság a leginkább az iskola erősségeinek tart, 
ahol az elégedettség viszonylag jó vagy nagyon jó minősítésekben fejeződik ki. 
Négyesen felüli elégedettségi mutató jelenik meg a 10. pontnál (Ebbe az isko-
lába jár a legjobb barátom – 4,09), és a 26-nál (Otthon is kell tanulnom, hogy jó 
eredményeket érjek el). Még viszonylag magasak a minősítések a 22. pontnál  
(A jövőben hasznosítani tudom az iskolában tanultakat – 3,87), a 2. pontnál 
(Szerintem a mi iskolánkban meg vannak a jó teljesítmények eléréséhez szüksé-
ges eszközök – 3,78). 
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  A diákok által legfontosabbaknak tekintett kérdések sora a következő: 
az iskolában kapjon segítséget, hogy megtalálja, miben igazán jó (6. kérdés – 
4,50), a tanárok igazságosan osztályozzanak (21. kérdés – 4,50), a tanárok 
felkészülten jöjjenek órára (23. kérdés – 4,43), a jövőben hasznosítani tudják 
majd az iskolában tanultakat (22. kérdés – 4,36), az iskolában legyenek meg a jó 
teljesítmény eléréséhez szükséges eszközök (2. kérdés – 4,35). 
  Az Országos Neveléstudományi Intézet 2005 decemberében kibocsá-
tott projektje hangsúlyozza, hogy a minőségi nevelés megteremtésében feltétle-
nül érvényesülnie kell az intézményi autonómiának. Nő az egyes oktatási 
intézmények szerepe olyan nevelési kínálatok kidolgozásában, amelyek 
megfelelnek a helyi közösségek elvárásainak; ebből természetszerűen követke-
zik ezen intézmények felelősségének fokozódása is. Ugyanakkor az iskolai 
minőség biztosítása nem csupán az oktatási intézmények érdeke, ezért szükség-
szerű egy állandó, folytonos párbeszéd az összes érdekelt tényezőkkel. 
  Mivel a minőségi oktatás az innovációra és a sokféleségre épít, a létező 
törvényes kereten belül ösztönözni kell az innovációs, eredeti, kreatív 
elképzeléseket, a pedagógiai kutatás legújabb eredményeinek alkalmazását, az új 
tájékoztatási és kommunikációs technológiák bevezetését. Tekintettel a gyors 
társadalmi változásokra, a permanens tanulás és a folytonos fejlesztés az iskolák 
működésének alapelveivé kell hogy váljanak. Az intézmények mindenikének 
tervezetet kell kidolgoznia a munka minőségének javítására. Tervezet ott szüle-
tik, ahol a létező helyzet miatt elégedetlenségek jelentkeznek, ha léteznek el-
érendő célok és megfelelő erőforrások a változásokra. A szülőknek, 
tanulóknak, a tantestületnek kiosztott kérdőívek visszajelzései egy első lépést 
jelentenek annak tisztázására, hogy mi az, amin változtatni kell, mi a tennivaló. 
  Meggyőződésünk, hogy a kérdőívek révén történő helyzetfelmérés, a 
három legérintettebb tényező (gyerek, szülő, tanszemélyzet) véleményének 
megismerése hasznos anyagként szolgálhat arra, hogy felmérjük erősségeinket, 
gyengeségeinket, lehetőségeinket és fenyegetettségeinket. 
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