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Előszó 

 
A kötet az Anyanyelvoktatás sorozat negyedik darabja, az anyanyelvi ké-

pességvizsgálatoknak (írásbeli kifejezőképesség, olvasási és szövegértési képes-
ség) egy periódusát zárja. A tanulmányok, melyeknek szerzői a kutatócsoport 
tagjai, egy évtizedes empirikus vizsgálat anyagából keletkeztek az összehasonlí-
tás, illetve a tanulságok megfogalmazásának szándékával. Célunk, hogy a vizs-
gálat folyamatában szerzett tapasztalatainkat megosszuk mindazokkal, akik el-
kötelezettek az anyanyelvoktatás ügye iránt; hogy a kutatás során megismert, a 
nemzetközi iskolai eredményértékelésben kipróbált és célravezetőnek bizonyuló 
eljárásokat ismertté tegyük az erdélyi magyar pedagógusok számára. 

Ismertetjük azokat a pedagógiai koncepciókat, amelyek alakították, formál-
ták eredményméréseink elméleti, szemléleti hátterét, azokat a nemzetközi gya-
korlatban kipróbált metodológiákat, amelyek lehetővé tették, hogy méréseink 
objektívek és megbízhatóak legyenek; rá szeretnénk világítani a kisebbségi 
helyzetben megvalósuló anyanyelvoktatás azon sajátosságaira, amelyekre tekin-
tettel kell lenni az eredménymérések tervezésében és lebonyolításában. Bemu-
tatjuk azokat a tudományos módszereket, amelyek felkínálták azt a lehetőséget, 
hogy a mintavételi eljárások során begyűlt gazdag dokumentumanyag, amely 
két országos hatókörű diagnosztikus mérés reprezentatív mintájának alanyaitól 
származik, interdiszciplináris kutatások forrása lehessen. Ismertetjük azokat az 
eljárásokat, amelyek a statisztikai elemzések megbízhatóságával előre jelzik a 
jelentkező negatív tendenciákat, melyek a tanulók lemorzsolódásához vezetnek; 
mindezt a javító beavatkozás sürgető szándékával tesszük, hiszen a közösség 
nem engedheti meg, hogy fiataljainak egy jelentős része idő előtt kikerüljön az 
oktatási rendszerből azért, mert nem kaptak segítséget a felzárkózáshoz.  

Betekintést szeretnénk nyújtani azokba a kutatásokba, amelyek diákjaink 
továbbtanulási terveit, pályaszocializációját alakító társadalmi tényezők vizsgá-
latával azt próbálják feltérképezni, hogy a terveknek milyen esélyeik vannak a 
megvalósulásra; amelyek a tanítást-tanulást befolyásoló tényezők és a tanulási 
eredmények közötti viszonyok feltárásával azt is jelzik, hogy milyen területeken 
milyen korrekciókra lenne szükség.  
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Kötetünkkel azt is példázni szeretnénk, hogy lehetséges a nemzetközi 
tudásszintmérések és képességvizsgálatok eljárásainak alkalmazása és gyakorlati 
kipróbálása kisebbségi körülmények között is. Az eredményadatok elemzéséből 
és értékeléséből körvonalazódó helyzetképre, amely fontos információkat nyújt 
a romániai magyar diákok anyanyelvi kulturális eszköztudásáról pedig szüksé-
günk van, mert a pontos diagnózis lehet csak a kiindulópontja a fejlesztés mód-
szereinek a feltárására irányuló vizsgálatoknak. 

 
 

Marosvásárhely, 2014. augusztus 21. 
Pletl Rita 
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Az anyanyelvi képességvizsgálatok alakulástörténete 
(Pletl Rita) 

Bevezetés 
Ha igazságként elfogadjuk, hogy a közoktatás fejlesztésének két meghatá-

rozó eleme a mérés és a visszacsatolás (Csapó 2012, 9), akkor nyilvánvaló: a 
kisebbségi helyzetben megvalósuló anyanyelvoktatás sem nélkülözheti a rend-
szeresített és reprezentatív mintán végzett eredményméréseket. Helyzetéből fa-
kadóan legnagyobb szüksége arra van, hogy objektív és valós képe legyen tanu-
lói felkészültségéről, hiszen a mérések visszajelentő funkciójuk révén hozzájá-
rulhatnak az oktatási rendszer működésének optimalizálásához; és ugyancsak 
helyzetéből adódóan kimarad azokból a nemzetközi mérésekből, amelyek köz-
vetítik a nemzetközi kutatások szemléletbeli és módszertani újdonságait, gazda-
gítva a nemzeti értékelési kultúrát, és amelyek megakadályozzák az oktatási 
rendszer bezártságát.  

A romániai magyar iskolahálózatot átfogó képességvizsgálatok elindítása 
abból a felismerésből fakadt, hogy az 1990-es évek elején, a tanügyi rendszer 
egészét átfogó változtatások küszöbén (a román tanügyi reform szükségességét 
a többségi társadalom is felismerte, a közoktatás korszerűsítését célzó cselekvé-
si tervet 1993-ban a „Fehér könyvben” vázolták fel) az egyik legsürgetőbb fel-
adat a helyzetfeltárás munkájának elvégzése, hiszen az empirikus adatokon 
nyugvó látlelet ismerete segítheti az oktatáspolitikát a megfelelő döntések elő-
készítésében, a pedagógustársadalmat pedig a tájékozódásban.  

A romániai magyar anyanyelvű és anyanyelven tanuló diákok körében 
végzett képességvizsgálatok alakulásának története sajátos és tanulságos. Azért 
sajátos, mert civil kezdeményezésként jött létre, valósult meg, ily módon az in-
tézményes háttér hiányából fakadó körülmények nagyobb mértékben határozták 
meg a vizsgálatok egymásutánját, mint az oktatási rendszer átalakulásából 
származó szükségletek. Sajátos azért is, mert elméleti alapvetésében kötődik a 
nemzetközi és magyarországi eredménymérések folyamatában kidolgozott kon-
cepciókhoz és metodológiákhoz, a mérés eszközeivel a kisebbségi anyanyelvok-
tatás tanterveinek követelményrendszeréhez, gyakorlati kivitelezésében a román 
oktatási rendszer kereteihez. 

Azért tanulságos, mert az eredménymérések magvalósulása a jövőben is 
hasznosítható szakmai és közösségi tapasztalatokat hozott. Szakmai szempontból 
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a legnagyobb kihívást az jelentette: hogyan tudjuk hasznosítani és sajátos kö-
rülményeinkkel összhangba hozni a magyar és nemzetközi tudásszint-mérések 
tapasztalatait. Egyrészt igazodnunk kellett azokhoz a nemzetközi kutatói együtt-
működésben kialakított szemléletbeli, tartalmi és módszertani újdonságokhoz, 
amelyek a mérési, értékelési kultúra fontos alapját képezik, amelyek felkínálják 
az objektív, megbízható mérés és értékelés lehetőségét úgy, hogy az összeha-
sonlítás szempontja is érvényesülhet. Másrészt tudomásul kellett vennünk, hogy 
az erdélyi magyar fiatalok beszélőközössége kimaradt ezekből a vizsgálatokból, 
így nincs olyan rájuk vonatkozó adatbázis, amely támpontot jelenthetne empiri-
kus kutatásainkban. Tehát egy olyan modell kidolgozására volt szükség, amely 
hitelesen képezi le a különböző földrajzi térségekben működő magyar tannyelvű 
vagy magyar tagozattal is rendelkező oktatási intézményekben tanuló diákok 
számarányát, ugyanakkor biztosítja a szociokulturális tényező érvényesülését is. 
E tényező jelentőségének a felismerése különösen fontos a kisebbségi oktatás-
ban, mert az iskolák, amelyekben az oktatás folyamata kibontakozik, nyelvi és 
kulturális környezetüket tekintve nagymértékben különböznek egymástól. A le-
bonyolítás olyan módszereinek és eljárásainak a kidolgozására volt szükség, 
amelyekkel leküzdhetők az intézményes háttér hiányából származó akadályok. 
A közösségi tapasztalatok legnagyobb tanulsága az volt, hogy, a közösség 
szempontjából hasznosnak ítélt célok érdekében mozgósíthatóak az iskolai és 
egyetemi közösségek. Azt is megtapasztaltuk, hogy az értelmes célokért folyó 
közös munkaközösséget formáló erő. 

A képességvizsgálatok alakulástörténetének bemutatásában nyomon kell 
követnem azokat a tényezőket, amelyek alapvetően alakították az empirikus 
kutatások tervezését, lebonyolítását, az adatok feldolgozását és értelmezését, 
illetve a magyar pedagógustársadalom tájékoztatását az eredményekről. 

A képességvizsgálatok elméleti-szemléleti hátterét, a mérés technikai jel-
lemzőit több tényező együttesen határozta meg: (1) a kisebbségi körülmények 
között kibontakozó anyanyelvoktatás sajátosságai; (2) a magyarországi és nem-
zetközi vizsgálatokban kidolgozott tudáskoncepciók és mérési metodikák; (3) a 
vizsgálat megvalósítását alakító lehetőségek.  

1. A kisebbségi körülmények között kibontakozó anyanyelvokta-
tás sajátosságai 

A romániai magyar kisebbségi oktatás sajátosságai a román oktatás rend-
szerösszefüggései alapján közelíthetőek meg. Helyzetét és lehetőségeit alapve-
tően meghatározzák a létét és működését biztosító, illetve szabályozó jogi kere-
tek, amelyek kijelölik helyét a román oktatási rendszer egészében. 
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Hivatalos értelmezés szerint a magyar kisebbségi oktatás a romániai ki-
sebbségi oktatás egyik formája. A tanügyi törvény rendelkezései három intéz-
ményes formát biztosítanak a nemzeti kisebbségek számára: anyanyelvű okta-
tás, részben anyanyelvű oktatás (az anyanyelv mellett vokacionális tantárgyak 
taníthatók anyanyelven), illetve román tannyelvű oktatás, amelyben önálló tan-
tárgy keretében választható módon tanulható az anyanyelv. (Murvai 2008, 8) Az 
erdélyi magyar közösség értelmezése szerint a magyar kisebbségi oktatás a ma-
gyarság számarányából, társadalmi helyzetéből, történelmi és oktatási hagyo-
mányaiból adódóan sajátos részrendszere a román oktatásnak. Ezért a magyar 
kisebbség nézőpontjából azok a törvényi keretek, amelyek a különböző nemze-
tiségek számára az anyanyelvi és részben anyanyelvű oktatás megteremtését, 
kiszélesítését szorgalmazhatják, az anyanyelvi oktatás beszűkülését jelentik. 
(Fóris-Ferenczi 2007, 46)  

Ennek az értelmezésnek a valóságalapját a magyar kisebbségi oktatás tör-
ténete képezi, amely a felszámolására irányuló többségi törekvések következté-
ben, a leépülés, a lehetőségek beszűkülésének folyamatát, illetve a térvesztés 
tényét tükrözi, bizonyítva azt a közismert, kutatások által is igazolt felismerést, 
hogy: „a nyelvek elpusztításának, illetve elnyomásának egyik leghatékonyabb 
eszköze mindig is az oktatás volt.” (Skuntnabb-Kangas 1997, 6) A magyar ki-
sebbségi oktatás története azt is jól mutatja, hogy felszámolását, vagy legalább a 
lehető leghatékonyabb leépítését célzó törekvések az idők folyamán intenzitá-
sukban, eszközeikben változtak, de a mai napig nem szűntek meg, csak rejtet-
tebbé váltak. Az eszközök a nyíltan kisebbségellenes intézkedésektől (a magyar 
tannyelvű állami oktatás leépítése a két világháború között, a magyar tannyelvű 
felekezeti oktatás teljes felszámolása 1948-1949-ben, a magyar nyelvű szakkép-
zés felszámolása a kommunista diktatúra évei alatt, majd a magyar nyelvű szak-
képzés újra kiépítésének az akadályozása az 1995-ös tanügyi törvénnyel) a kifi-
nomultabb, a tanügyi struktúrákba beépülő, és éppen ezért kevésbé érzékelhető 
formákig változatos képet mutatnak (paradox érdekérvényesítés eredménye a 
magyar tanulók túlterhelése, paradox esélyegyenlőség a magyar diákoknak: a 
román nyelvet anyanyelvként tanulhatják, akárcsak a román anyanyelvűek a 
középfokú oktatásban).  

A kisebbségi oktatás rendszerbeli státusának az értelmezésében éles ellen-
tét van a többségi és kisebbségi szemlélet között. A többség a szigorúan köz-
pontosított oktatási rendszer egészébe olvasztott elemként értelmezi a kisebbsé-
gi oktatást, amelyre a rendszerszintű egységes rendelkezések érvényesek. Tehát 
a kisebbségi oktatást nem becsatolni, beilleszteni kívánja a rendszer egészébe, 
hanem beolvasztani, hozzáidomítani a többségi oktatás rendszeréhez. Ez az 
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egységesítő szemlélet eleve kizárja, hogy a kisebbségi oktatás sajátos szempont-
jai érvényesülhessenek, viszont lehetővé teszi, hogy a kisebbségeket hátrányo-
san érintő alacsonyabb szintű jogi normákat, minisztériumi rendeleteket hozza-
nak (például 1990/521-es kormányhatározat megtiltotta a magyar nyelvű szak-
oktatást Romániában). A kisebbség azzal, hogy a kisebbségi oktatást részrend-
szerként értelmezi, kifejezi igényét az önállóságra, amely biztosítja számára az 
önszerveződésen alapuló belső oktatásszervezés és fejlesztés lehetőségét. A bi-
zonyos fokú önállóság tenné lehetővé, hogy a kisebbség az adott ország jog-
rendjének megfelelően saját iskolahálózattal rendelkezzen, amely biztosítaná a 
teljes körű anyanyelvi oktatást az óvodától az egyetemi képzéssel bezárólag, és 
amely azt is garantálná, hogy a kisebbségi tanulók a magyarság összlakosság-
hoz mért számaránya szerint részesülhessenek anyanyelvű oktatásban. (Bevett 
gyakorlat, hogy a szakminisztérium a kisebbségi iskolák, egyetemek befogadó 
képességét nem a lakosság nemzetiségi részaránya alapján határozza meg.) 

A kisebbségi oktatás rendszerbeli státusának meghatározása lényeges jogi 
szabályozási következményekkel jár. Ha beolvasztott elemként tekintik, akkor a 
többségi szempontokat érvényesítő rendszerszintű szabályozások hátrányosan 
érint(het)ik a kisebbségi oktatást, esetenként korlátozzák vagy akadályozzák 
hatékony működését. Egy jellegzetes példa: az 1998-as alaptanterv az iskolatí-
pusonként meghatározott keretjellegű óratervek rugalmasságával lehetőséget 
teremtett a helyi tervezésnek, elméletileg a rendszer egészében. Csak éppen a 
kisebbségi oktatásban nem jelentett járható utat, mivel a tanügyi törvény meg-
határozta azt, hogy az anyanyelvi órák számának a román tanulók anyanyelvi 
óraszámával azonos számúnak kell lennie, és előírta azt is, hogy az államnyelv 
tanulására fordított kötelező óraszámot nem lehet csökkenteni. Ennek eredmé-
nye, hogy a kisebbségi oktatás óraterveiben a minimum óraszám is meghaladja 
a többségi iskolák maximális óraszámát, ez pedig helyi szinten minimális moz-
gásteret enged (jó esetben heti egy óra). „E sajátos esélyegyenlőség értelmében 
a kétnyelvű oktatásban még mielőtt kialakulhatott volna a helyi tervezés igénye, 
a ráfordítható minimális óraszám miatt meg is szűnt.” (Fóris-Ferenczi 2007, 73) 
Pedig a helyi tervezés lehetősége éppen a kisebbségi helyzetből fakadó diffe-
renciáltabb oktatási helyzetek megfelelő megoldására adott volna esélyt. A 
nemzeti kultúrát, történelmi hagyományokat, a népi kultúrát ismertető tárgyak 
bevezetésével az anyanyelv tantárgy kultúraátadó funkcióját lehetett volna te-
hermentesíteni. A Hágai Ajánlások 19. cikkelye előírja, hogy „az állami oktatási 
hatóságoknak biztosítani kell, hogy az általános és kötelező tanterv foglalja ma-
gába az adott állam nemzeti kisebbségeinek történelmét, kultúráját és hagyomá-
nyait.” A megvalósulás: a kötelező tantervben a kisebbségek történelme szerepel 
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az általános iskola 5. és 6. osztályában heti egy órával. A többit a helyi terve-
zésnek kellene megoldania. 

A többségi és kisebbségi szempontok ellentéte tükröződik azokban a tör-
vényi rendelkezésekben, amelyekkel a többségi hatalom szabályozza (hogy 
szűkítse lehetőségeit, túlszabályozza) a kisebbségi oktatást, illetve azokban a 
törekvésekben, amelyekkel a kisebbség szeretné megszervezni és fejleszteni 
saját oktatását. A többség úgy véli, hogy az egynyelvűség a dolgok helyénvaló 
és kívánatos állapota (Románia alkotmányában nemzetállamként határozza meg 
önmagát, amelyben a hivatalos nyelv a román). A többség, ha kénytelen eltűrni 
az egyéni többnyelvűséget, a hangsúlyt a többségi nyelv oktatására helyezi, a 
nyelvi kisebbséghez való viszonyulásában érvényesíti a kulturális lingvicizmust, 
a kisebbségi anyanyelvek tanításával kapcsolatban pedig az intézményi lingvi-
cizmust. (Skuntnabb-Kangas 1997, 29) A kisebbség ezzel szemben úgy véli, 
hogy a valódi kétnyelvűség a helyénvaló és kívánatos állapot, az anyanyelv ta-
nulásának joga egyetemes emberi jog, az államnyelv megfelelő elsajátításához 
pedig a minőségi anyanyelvi oktatáson keresztül vezet az út. Az erdélyi ma-
gyarság is az asszimilációval szemben a megmaradás esélyét a teljes körű anya-
nyelvi oktatásban látja, amelynek megszervezéséhez és megfelelő működéséhez 
olyan törvényi keretre van szükség, amely lehetővé teszi a változatos nyelvi 
közeg sajátosságaihoz igazodó anyanyelvi nevelést és egy olyan idegennyelv 
tanítást, amely additív jellegű, vagyis az anyanyelv elvesztése nélkül új nyelv 
vagy nyelvek kerülnek az anyanyelvi beszélő nyelvi repertoárjába. 

A többségi szemléletet tükröző, a kisebbségi oktatás ellen irányuló, a való-
di szándékot elfedő, de korlátozó hatásában nagyon is hatékony törvényi ren-
delkezésekre jó példákat lehet idézni a román oktatási törvényből. Egy tannyel-
vi diszkriminációra idézett példával (a 84/1995-ös, 1999-ben újraközölt törvény 
22. szakasza) két nyelvész végigvezeti, hogy „miként konstruál egy oktatási 
törvény egy államban olyan többséget, amelynek nincs anyanyelve, olyan ki-
sebbségeket, amelyeknek van anyanyelvük, s hogy miként kelti az ilyen törvény 
azt a látszatot, hogy a kisebbségi tannyelvű oktatás privilégium, de olyan, ami-
ért – ha a kisebbségiek túl nehéznek találják – csak magukat okolhatják.” (Kont-
ra–Szilágyi N. 2002, 3) A törvény idézett szakasza arról rendelkezik, hogy az 
általános iskolai (Romániában gimnáziumi) tanulmányokat képességvizsga (a 
megnevezés a román kifejezés tükörfordítása) vagy más néven kisérettségi (a 
magyar nyelvhasználatban) zárja román nyelv és irodalomból, matematikából, 
és a románok történelméből vagy Románia földrajzából. A nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó tanulók, akik gimnáziumi tanulmányaikat anyanyelvükön foly-
tatják, anyanyelv és irodalomból vizsgáznak. A szöveg azt sugallja, hogy az 
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esélyegyenlőség jegyében minden diák ugyanazokat a vizsgákat teszi le, a ki-
sebbségiek „ezen túlmenően” vizsgáznak még anyanyelv és irodalomból. A 
többletterhek kisebbségre hárítása ravasz, de nagyon hatásos fogás: a magyar 
szülők többsége (akik talán nincsenek is tudatában annak, hogy észrevétlenül a 
többségi szemlélettel azonosultak) is úgy véli, hogy a magyar diáknak azért van 
hetente négy vagy öt órával több az órarendjében, mert az anyanyelvet és iro-
dalmát tanulják. 

A törvényszöveget értelmező szerzők egy átfogalmazott szöveget javasol-
nak, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy az anyanyelven folyó oktatás az elsődle-
ges és nem az államnyelven megvalósuló, és egyértelművé teszi azt, hogy a 
nyelvi jogok olyan emberi jogok, amelyek többséget és kisebbséget egyaránt 
megilletnek. „Képességvizsgát kell tenni: anyanyelv és irodalomból, matemati-
kából, és a románok történelméből vagy Románia földrajzából. A nemzeti ki-
sebbségekhez tartozó tanulók, akik gimnáziumi tanulmányaikat anyanyelvükön 
folytatják, román nyelv és irodalomból is vizsgáznak.” (i. m. 5.) Ez a szöveg a 
szerzők véleménye szerint kifejezi azt is, hogy mi tartozik az alapoktatáshoz és 
mit adunk hozzá. 

A magyar kisebbségi oktatás kétnyelvű oktatás, amely kétféle intézményi 
formában működik: önálló, illetve román tannyelvű intézmények keretében ma-
gyar tagozatként. 

Ami a kétnyelvűséget illeti, többség és kisebbség véleménye megegyezik 
abban, hogy a kisebbségi tanulóknak meg kell adni a lehetőséget a többségi 
nyelv iskolai elsajátításához. Viszont a kétnyelvűséget mint oktatási célt a ki-
sebbség és a többség máshogy értelmezi. (Skuntnabb-Kangas 1997, 16) A több-
ség elsődlegesnek az államnyelv tanítását tartja és csak másodlagosnak a ki-
sebbségi anyanyelv oktatását, ráadásul mind a kettőnek a tanítását igyekszik 
aprólékosan szabályozni olyan rendelkezésekkel, amelyek szubsztraktív nyelv-
tanulási helyzetet teremtenek. A kisebbség úgy véli, hogy az elsődleges az 
anyanyelv tanítása, és fontos képzési cél, hogy a kisebbségi tanulók megtanul-
ják a hivatalos nyelvet, mint második nyelvüket; az additív nyelvtanulási hely-
zetet tartják kívánatosnak, amely feltételezi a többséginél nyelvileg és kulturáli-
san is differenciáltabb oktatási helyzetek megfelelő kezelését.  

A különböző értelmezésekben kifejeződő érdekellentétek tükröződnek a 
kisebbségi oktatást szabályozó román törvényekben, rendeletekben, illetve a 
magyar kisebbség oktatáspolitikai törekvéseiben, amelyekkel oktatásának sajá-
tos problémáit szeretné megoldani. A 84/1995-ös tanügyi törvény újraközölt és 
módosított 151/1999-es változatának 5. szakasza 3. paragrafusa kimondja, hogy 
a román nyelvnek, mint az állam hivatalos nyelvének az iskolai tanulása kötelező 
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minden román állampolgár számára, függetlenül a nemzetiségi hovatartozástól. 
A törvény rendelkezik arról is, hogy az államnyelv oktatását biztosítani kell 
minden állampolgár számára az iskolai képzés minden szakaszában. A többség 
nem bízza a kisebbségre, hogy megszervezze saját belátása szerint a hivatalos 
nyelv oktatását, hanem szabályozza. Az egynyelvű és kétnyelvű iskolák keret-
tanterve megegyezik a román nyelv és irodalom óraszámaiban már az általános 
iskola 5. osztályától kezdve a középiskolát záró érettségiig. A kerettantervek 
használatát szabályozó dokumentumok rögzítik, hogy az anyanyelvet a román 
nyelv és irodalom tantárggyal azonos óraszámban kell tanítani; ez a szabály az 
oktatás minden szakaszára érvényes. (az érvényes kerettanterveket közli: Fóris-
Ferenczi 2007, 71–72) 

A kisebbség inkább azzal a szemlélettel tud azonosulni, amely szerint: „A 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitás-megőrzési joga teljes egé-
szében csak úgy valósulhat meg, ha az oktatási folyamat során anyanyelvüket 
kellő mértékben elsajátíthatják. Ugyanakkor a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek felelőssége integrálódni a szélesebb társadalmi közösségbe a hivata-
los nyelv kellő mértékű elsajátítása által. (A Nemzeti Kisebbségek Oktatási Jo-
gairól Szóló Hágai Ajánlások. 1. cikkely) Az ajánlás szövege az önazonosság 
megőrzését jogként definiálja, és a jogérvényesítéshez kapcsolva az anyanyelv 
iskolai oktatásának megvalósulását, nyomatékosítja annak elsődlegességét. Az 
ajánlásnak „van egy fontos nyelvpedagógiai implikációja: a második nyelv, az 
államnyelv elsajátításának kötelessége azzal a lehetőséggel vagy joggal kell jár-
jon, hogy a tanuló a második nyelvet második nyelvként tanulhassa.” (Kontra– 
Szilágyi N. 2002, 7) Ha a második nyelvet anyanyelvként tanítják, akkor ennek 
a következménye csak az lehet, hogy a tanulók nem tudják azt megfelelően el-
sajátítani, ebből pedig hátrányuk származik. 

Kisebbség és többség kisebbségi oktatással kapcsolatos szemléletbeli ellen-
téte húzódik meg az 1989-es fordulatot követően elinduló, a román közoktatás 
modernizálását célzó, az európai felzárkózást igénylő törekvésekből fakadó át-
alakulási folyamatban. A magyar kisebbség azt remélte, hogy a rendszer egé-
szének működését átalakító korszerűsítési folyamatban meg tudja oldani oktatá-
sának sajátos problémáit. Úgy vélte, hogy önállósodási igénye egybeesik a rend-
szerszintű oktatáspolitika decentralizációs törekvéseivel, éppen ezért lehetsé-
gesnek tartotta a kisebbségi oktatás integrálódását a román közoktatási intéz-
ményhálózatba úgy, hogy autonóm részrendszerként működjön.  

A kisebbség önállósodási törekvéseiből azonban csak annyi valósulha-
tott meg, amennyit a román oktatásirányítás egységes és szabályozott jellege 
megengedett. A román oktatási reformfolyamatot magát is végigkísérte az 
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oktatáspolitikájukban érvényesülő két, egymással ellentétes, a centralizáló és 
decentralizáló törekvések küzdelme. A magyar kisebbségi törekvések megvaló-
sításának esélyei növekedtek, amikor felerősödtek a román iskolarendszer auto-
nómia törekvései, és csökkentek, amikor az oktatás irányításában ismét megerő-
södött a szakminisztérium hatalmi pozíciója. Az oktatás korszerűsítését célzó 
kisebbségi törekvések meg együtt bukdácsoltak a későn elinduló és felemás 
módon kibontakozó, belső ellentmondásoktól sem mentes román oktatásügyi 
reformmal, amelynek előkészítéséből kihagyták a kisebbségeket. 

A rendszerszintű oktatáspolitikai folyamatok kisebbségi oktatásra gyako-
rolt hatásait vizsgálva Fóris-Ferenczi a kisebbségi törekvések szempontjából a 
kilencvenes évek elejétől napjainkig három nagyobb periódust különít el. Az 
első (1990–1995) az önálló magyar kisebbségi oktatás mítoszának, a belső ön-
szerveződésre épülő korszerűsítés hitének az időszaka. A második (1996–2000), 
amelyre főként 1998-tól az oktatási struktúrák országos decentralizációja jel-
lemző, az együttműködésen alapuló beépülés szakasza. A harmadikat (2001-től) 
egyrészt az egyezményekben formát öltő alkuk sora jellemzi, másrészt az a hit, 
hogy a hárompillérű oktatás megteremtésével kialakítható az egyházi oktatás 
szigetszerűen önálló részrendszere. (Fóris-Ferenczi 2007, 46)  

Nem célom tárgyalni az oktatási reform kibontakozásának történetét, az át-
alakulásnak csupán azokat a kisebbségi anyanyelvoktatást érintő vonatkozásait 
emelem ki, amelyek egyrészt szükségessé tették a tudásszintmérő vizsgálatokat, 
hiszen éppen az átalakulás folyamata kívánta meg, hogy információkat gyűjt-
sünk a tanulók teljesítményének alakulásáról, illetve a tudás tartalmi-strukturális 
elemzését elvégezve részletes információt nyerjünk a döntéshez, a beavatkozás-
hoz. Másrészt azok a vonatkozások lényegesek empirikus kutatásaink szem-
pontjából, amelyek a túlcentralizált tantervi szabályozás fellazítását célozták 
meg (alap-, illetve kerettantervek készítésével), valamint a vizsgarendszer vál-
tozásait, illetve az ellenőrzési, értékelési rendszer módosulásait előidéző szabá-
lyozások, amelyek befolyásolták, folyamatos változásukkal alakították tudás-
szintmérő, illetve képességvizsgálataink megtervezését. Tehát a romániai ma-
gyar iskolahálózatot átfogó diagnosztikus mérések szempontjából a közoktatás 
egymásra épülő szakaszainak szerkezetét formáló, a bemeneti és kimeneti sza-
bályozást alakító törvényi rendelkezések voltak meghatározóak. 

A kisebbségi oktatás iskolastruktúráját, bemeneti és kimeneti szabályozását 
a Tanügyi Törvény rendszerszintű rendelkezései határozzák meg. Az 1989-es 
fordulatot követően az iskolaszerkezet a törvénykezési keret többszöri módosí-
tásával párhuzamosan változott; ezeket a módosulásokat többé-kevésbé követte 
a bemeneti szabályozás és a vizsgarendszer hullámzásszerű változása. 
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A 2003-ig érvényes iskolaszerkezet az 1999/151-es törvénnyel módosított 
1995/84-es tanügyi törvény alapján a következő szakaszokra épül: iskoláskor 
előtti nevelés; alapfok (az elemi oktatás 1–4. osztállyal); alsó középfok (gimná-
ziumi oktatás 1–8. osztállyal), illetve felső középfok (líceumi oktatás 9–12. osz-
tállyal, illetve szakoktatás); posztliceális oktatás, illetve felsőoktatás. A tanköte-
lezettség ideje módosult az 1989 előtti szabályozáshoz viszonyítva, 10. osztály-
ról 8. osztályra, ezt módosítja az 1999-es törvénykiegészítés, amely szerint a 
kötelező iskoláztatás a 9. osztály elvégzésével zárul. Felső középfokon három 
iskolatípus működik: az elméleti, a műszaki és a vokacionális. Ez utóbbi kettő 
szakközépiskolát jelent, a vokacionális a művészeti, pedagógiai, teológiai, sport 
és testnevelés, valamint katonai szakirányokat foglalja magába. 

2004-től újra módosult az iskolaszerkezet a 2003/268-as törvénymódosítás 
következtében. A tankötelezettség az elemi oktatással kezdődik és a 10. osztály 
elvégzésével zárul. A középiskolai szinten válik tagolttá az iskolaszerkezet: el-
különül a líceumi oktatás alsó szakasza (az elméleti líceumok 9–10. osztálya, 
valamint művészeti és szakiskolák) és a felső középfok (11–12. osztály). A fel-
sőfokú oktatásba való bekerülésnek a feltétele az érettségi bizonyítvány, érett-
ségi vizsga nélkül a posztliceális képzésben lehet továbbtanulni. (Az adatok for-
rása: Fóris-Ferenczi 2007, 53–54)  

A bemeneti szabályozás alapdokumentumai (az országos alaptanterv, a 
szakirányonként és szakonként differenciálódó óratervek és tantárgyi tantervek) 
többször módosultak az elmúlt húsz évben. A változásokat az 1989 előttről örö-
költ rendszer elavultságának felszámolása és a korszerűsítés szándéka indította 
el, később a fejlesztés igénye az oktatási reformban körvonalazódott, azonban a 
reform égisze alatt kibontakozó történések „nem koherens, célszerű döntéslán-
colatokat, korrekciós törekvéseket eredményeztek, hanem a beláthatatlan és 
folyton változó célok és alapelvek kusza játékát, megkésett döntésekből fakadó 
újra-meg újra átrendeződéseket, amely a reform egészét tekintve több vonatko-
zásban is lassú, rejtett – sok esetben kényszerűnek tűnő – visszarendeződést is 
magával vonja.” (Fóris-Ferenczi 2007, 57) 

A tantervi szabályozás változásának egymást követő szakaszai jól példáz-
zák a román közoktatási reform fonákságait. A tantervi szabályozás nem az 
alaptantervvel kezdődött, hanem a tantárgyi programokkal. Ily módon a moder-
nizációs törekvések a tantárgyi programokban jelentkeztek, ezekben körvonala-
zódott az a felismerés, hogy az újítás elengedhetetlen feltétele az, hogy megtör-
ténjen az ismeretközpontú iskolából való elmozdulás a tevékenységközpontú, 
képességeket és készségeket fejlesztő iskola irányába. Paradox mozzanat: a 
szemléletükben újat hozó tantárgyi programokat kellett a szemléletében elavult 
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alaptantervhez igazítani. A „populista reform” (Papp Z. 1998) eredménye az 
1994-ben bevezetett központi tanterv, amely fő jellemzőivel (oktató- és tudo-
mányközpontú, szabályozás szempontjából központosított, tantárgyi szerkezete 
a tudományok klasszikus rendszerére épülő, nem megfelelő mértékű a tantár-
gyak mögötti diszciplínák anyagának pedagógiai transzformációja; nem csök-
kenti, hanem növeli a diákok túlterheltségét) éppen a reform által meghirdetett 
céloknak mondott ellent. Az 1993-ban kiadott, cselekvési tervet is felvázoló 
Fehér Könyvben (Cartea Albă a învăţămîntului din România) fogalmazták meg 
alapkövetelményként az oktatás tartalmának modernizálását, az oktatás decent-
ralizációjának szükségességét, a tantervfejlesztés fontosságát.  

Az 1995-ös Tanügyi Törvény a már elindult folyamatok kibontakozását is 
megakadályozta, mert szemlélete a centralizált oktatásirányítás, a szakminiszté-
rium hatáskörének fenntartásával nem tette lehetővé az oktatási rendszer struk-
turális megújítását. (Papp Z. 2001, 77)  

Az 1996-os reformtervezetben újra előtérbe került a tantervfejlesztés prob-
lémája a közoktatás minőségének a javításához kapcsoltan. Miközben a közok-
tatásról szóló diskurzus vezető témája a curriculáris reform szükségessége, az 
alaptanterv módosítására, megújítására két évet kellett várni. Az előző évek nem 
kellőképpen átgondolt, egymásnak is ellentmondó intézkedései nehezítették az 
új alaptanterv tervezését. Figyelembe kellett venni, hogy a 6. osztállyal bezáró-
lag már bevezették az iskolákba az új tantárgyi programokat, s elkészültek a 7., 
8. és 9. osztály tantárgyi programjai is; noha ezeket a programokat a készülő 
alaptanterv szellemében módosítani kellett, a tantárgyi programok rendszerében 
megőrzött tantárgyi struktúra nem tette lehetővé a lényegi változtatásokat. (Fó-
ris-Ferenczi 2007, 60) Tehát míg az előző szakaszban az új tantárgyi programo-
kat kellett a régi alaptantervhez igazítani, most a készülő új alaptanterv megal-
kotását akadályozták a már bevezetett tantárgyi programok. Ennek ellenére az 
1998-as alaptanterv tükrözte azt a szemléletváltást, amely a tényleges változta-
tás lehetőségét is magában hordozta. Megkísérelte az egypólusú szabályozás 
feloldását azzal, hogy a fejlesztés logikáját a többpólusú szabályozásra való át-
térés elvére alapozta. Megfogalmazta azokat a neveléspolitikai alapelveket, 
amelyeknek érvényesülniük kell az oktatás- nevelés folyamatában: decentrali-
záció és esélyegyenlőség; a túlterhelés megszűntetésének elve; a hatékonyság 
elve; a felzárkózás elve. (Curriculum naţional, 1998) 

Az 1998-as nemzeti alaptanterv jellemzője, hogy noha megőrzi az elvi ke-
retjelleget, a túlszabályozás eszközeit alkalmazza azzal, hogy keretjellegű óra-
tervet, kötelező tantárgyi struktúrát ír elő. Iskolatípusonként, szakonként minden 
műveltségi területen meghatározta: az önálló, kötelező tantárgyakat; a tantárgyak 
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elrendezését az egyes évfolyamokon, iskolatípusokban és szakokon; a meghatá-
rozott tantárgyak kötelező minimális, illetve választható maximális óraszámát. 
Az alaptantervhez kapcsolódó tantárgyi tantervek nem csupán képzési szaka-
szokra bontják a követelményeket, hanem azokon belül az egyes évfolyamokra. 
Az alaptanterv az egyes képzési szakaszokat a következőképpen határozza meg: 
az alapképességek kialakításának szakasza (iskolaelőkészítő szakasz az óvodá-
ban, valamint az 1. és 2. osztály); fejlesztés, elmélyítés (3–6. osztály); a pálya-
orientáció szakasza (7–9. osztály); elmélyítés (10–11. osztály); szakosodás (12–
13. osztály). (Curriculum naţional, 1998) 

A tantervi szabályozás következő szakasza 2001-től „a reform megrefor-
málásával” (Fóris-Ferenczi, 2007, 60.) indult, és tulajdonképpen visszalépést 
jelentett az 1998 és 2000 között elért eredményekhez viszonyítva. A változtatást 
végrehajtó szakemberek ugyan az alaptantervhez kapcsolódó keretjellegű óra-
tervek korrekciójának nevezték azt a mozzanatot, amellyel a helyi tervezés lehe-
tőségeit a minimálisra csökkentve visszaléptek az egypólusú szabályozás felé.  

A változtatás mértékére jellemző, hogy míg 1998-ban az iskolák szabadon 
dönthettek a helyi tervezésre fennmaradó 12 óra (40%) műveltségterületenkénti 
elosztásáról, addig 2001-ben már csak öt órával rendelkeztek. A minisztériumi 
rendelkezések pedig még a helyi tanterv összetevőire vonatkozóan is tartalmaz-
tak előírásokat. (Fóris-Ferenczi 2007, 64)  

2003-ban a kerettantervi szabályozás újabb módosulása a felső középfok 
átszervezését célozta, és európai felzárkóztatási kísérlet állt a hátterében. Az 
előíró jelleg ez esetben is hangsúlyozottan érvényesült: központilag határozták 
meg, hogy milyen mértékű legyen a törzsanyag, illetve a különböző szakirá-
nyokhoz igazodó differenciált tanterv aránya.  

A 2003–2010 közötti időszak fejlesztési programjának értelmében a közép-
fokú oktatás alsó szintjén (9–10. osztály) ez az arány a következőképpen alakul: 
75–80% a törzsanyag, 15–20% a differenciált tantervé, a helyi tervezésé pedig 
5%; a felső (nem kötelező) szinten 50–60% a törzsanyag, 30–45% a szaknak 
megfelelő differenciált tanterv, 10–20% a helyi tantervre fordítható. (Az adato-
kat minisztériumi munkaanyag alapján közli Fóris-Ferenczi 2007, 68–69.) 

A vizsgarendszer megújításának igénye az 1990-es évek elején jelentke-
zett, hiszen nyilvánvaló volt az örökölt ellenőrzési és értékelési rendszer el-
avultsága, körvonalazódott az a felismerés, hogy az oktatási rendszer hatékony-
ságának növelése érdekében korszerűsíteni kell az eredményeken keresztül tör-
ténő kimeneti szabályozást, de a kimeneti szabályozás bármilyen módosítása 
feltételezte más területek fejlesztését. Ezért a vizsgarendszer átalakítása többé-
kevésbé követi a közoktatási reform iskolaszerkezeti és bementi szabályozásá-
nak szakaszait.  
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Az 1989 előtti közoktatásban három vizsga volt érvényben: az általános is-
kolai tanulmányokat záró 8. osztályos vizsga, 10. osztály végén az intézményi 
felvételi vizsga, és a középiskolai tanulmányokat záró érettségi; a felsőfokú ok-
tatásba szintén szigorúan szelektáló felvételi vizsgával lehetett bejutni.  

A központi, bemeneti szabályozásra épülő rendszerben az érettségi köve-
telmények teljesen azonosak voltak a tantervi követelményekkel és az ennek 
megfelelő egytankönyvi rendszer tananyagával. A vizsgák „szakmai” szempont-
jai visszacsatolásként megerősítették a központi, bemeneti szabályozást, tehát az 
oktatásirányítás egységes és szabályozott jellegét hangsúlyozták. (Fóris-
Ferenczi 2007, 82) A központi, tudomány és ismeretközpontú tanterv és a me-
rev, megtanult tananyagot számon kérő vizsgarendszer együttesen olyan sikere-
sen konzerválták a nagy ismeretanyag átadására kialakult oktatási technikákat, 
az ismeret-jellegű értékelési formákat, hogy azok továbbéltek a fordulatot köve-
tő évtizedben is. Azoknak a tanulásszervezési módoknak és pedagógiai módsze-
reknek a továbbélését, amelyeket a reform gyökeresen át akart alakítani, előse-
gítette az is, hogy a változásokra éppen azt a pedagógustársadalmat nem készí-
tették fel, amelytől elvárták a reform sikeres gyakorlati kivitelezését. Az isme-
retközpontú iskola hagyományos mintáinak áthagyományozódása a tanári gya-
korlatban negatív következményekkel járt: akadályozta a fejlesztésközpontú 
szemlélet érvényesülését, és nem bizonyult hatékonynak a diákok új típusú 
(külső, állami) vizsgákra való felkészítésében sem.  

A kimeneti szabályozás megújításának első kísérletei a középiskolai és fel-
sőfokú oktatás kiterjesztését sürgető társadalmi igényhez kapcsolódtak. A ki-
lencvenes évek első felében a felsőfokú oktatásnak a gyors változásai miatt az 
érettségi és az egyetemi felvételi vizsga korszerűsítése sürgős feladattá vált. Sa-
játos megoldás született: még mielőtt megreformálták volna az érettségi vizsgát, 
bevezették, hogy az érettségi vizsga eredménye számítson az egyetemi felvéte-
lin. „A felsőoktatás tehát megnyitotta kapuit még mielőtt bármiféle garanciája 
lett volna arra, hogy a középfokú oktatás színvonala, minősége és a vizsgarend-
szer kellő szelekciót biztosít.” (Fóris-Ferenczi 2007, 82) A fonák megoldás 
hosszú távon érvényesülő minőségrontó hatása már egy évtizeden belül érzékel-
hetővé vált a felsőfokú képzésben. Az egyetemeknek így alapvető problémájává 
vált a színvonal és a szelekció biztosítása, amelyet viszont a központilag irányított 
kimeneti szabályozás újabb változásai miatt nem tudott megnyugtató módon 
megoldani. „A felsőoktatásnak a szelekcióban már nincsenek tartalékai, és ez a 
minőség rovására megy, a közoktatásnak viszont vannak.” (Péntek 2004, 8)  

Az 1995-ös tanügyi törvény a közoktatásban megőrzi az 1989 előtti három 
vizsgatípust: a 8. osztály végi záróvizsgát, a középiskolai felvételi vizsgát és az 
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érettségit; a különbség annyi, hogy a középiskolai felvételi vizsga nem 11. osz-
tályba, hanem a líceum első évfolyamára (9. osztály) való bejutást biztosítja. 
Abban sem történt változás, hogy a nyolcadikos záróvizsgán a kétnyelvű isko-
lák tanulóinak, akiknek nem anyanyelve az államnyelv, román nyelv és iroda-
lomból ugyanolyan követelményeknek kell megfelelniük, mint román anya-
nyelvű társaiknak. Két tantárgyból (Románia földrajza és Románia történelme) 
szintén románul kell vizsgázniuk, hiszen ezeket a tárgyakat ezen a nyelven ta-
nulták kötelező módon. (Nemzeti Oktatási Törvény, 1995. 22. cikkely, 1. be-
kezdés) Ez az „esélyegyenlőség” érvényesül az érettségin is. 

2000-ben egy minisztériumi rendelet alapján megszüntetik a középiskolai 
felvételi vizsgát azzal az indoklással, hogy az a nyolcadikos záróvizsga felesle-
ges ismétlése. Az érvényben maradt két vizsga ugyancsak ez évtől külső, állami 
vizsga lett. (442/31.08.2000-es számú Rendelet) A vizsgák szabályszerű lefo-
lyását részletes előírásokat tartalmazó módszertani rendeletek biztosítják, ame-
lyeket évenként megújítanak, illetve módosítanak.  

A nyolcadikos záróvizsga az intézményi felvételi kiiktatásával, mint külső, 
állami vizsga szelekciós szerephez jutva, az általános iskolai átlag (50%) és a 
záróvizsga eredményei (50%) alapján osztja el a tanulókat a középfokú intéz-
mények között. Az állami szintű szelekciót támogató vizsgapolitika alapján az 
érettségi vizsga úgy teszi lehetővé a diákok felsőoktatásba való bejutását, hogy 
alapvetően az érettségi eredmények a meghatározóak, ezek mellé az egyetemek 
különféle szelekciós záradékokat iktathatnak be (középiskolai átlag, bizonyos 
tantárgyak középiskolai átlaga, bizonyos tantárgyak érettségin elért érdemje-
gye).  

Tehát az érvényben maradt két vizsga az állami szelekciót megvalósítva, 
úgy szolgálta a középfokú és felsőfokú oktatás expanzióját, hogy a minimálisra 
csökkentette az oktatási intézmények önálló szelekciós törekvéseit, anélkül, 
hogy változást hozott volna a színvonal és az ismeretek reprodukálását elváró 
szemléletmód tekintetében. Ez a folyamat párhuzamos azzal a bemeneti szabá-
lyozással, amely a helyi, iskolai tervezés lehetőségeit is a minimálisra csökken-
tette.  

A két vizsga egységes jellege biztosítja elméletileg az esélyegyenlőséget. 
Ez viszont nem csak a nyelvi kisebbségek esetében sérült, mert a többség sajá-
tosan értelmezte az esélyegyenlőséget, hanem minden érettségiző szakközép-
iskolást érintett, hiszen nem vezették be a kétszintű érettségit, ami azt jelentet-
te, hogy szakközépiskolások és elméleti líceumba járók ugyanazon követel-
ményrendszer alapján vizsgáznak a törzsanyag kötelező tantárgyaiból. Pedig a 
nyolcadikos záróvizsga szelekciós funkciójának köszönhetően a gyengébb 
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eredményeket elérő tanulók kerülnek szakközépiskolába (gyakran a pályavá-
lasztási szándékuktól függetlenül), tehát eleve hátránnyal indul középiskolai 
pályafutásuk. Nemcsak a tanári tapasztalat, hanem országos méréseink (helyes-
írási, fogalmazási, olvasási és szövegértési) is bizonyítják, hogy a szakközépis-
kolások többszörösen gyengébben teljesítenek, mint elméleti líceumba járó tár-
saik. Tehát nem véletlen a szakközépiskolások nagyon magas aránya a sikerte-
lenül érettségizők között.  

A kimeneti szabályozásban jelentős változások előkészítésére 1998-tól ke-
rül sor a tantervfejlesztéssel párhuzamosan. 

1998-ban alakult meg az Országos Értékelési és Felmérési Hivatal (SNEE), 
amelynek elsődleges feladata az értékelési és vizsgarendszer reformjának az 
előkészítése volt. A belső, iskolai értékelés szemléletét és különböző formáit, 
illetve eszközeit összhangba kellett hozni a kompetencia- és képességfejlesztés-
re épülő tantervekkel. A külső, állami vizsgák számára ki kellett dolgozni egy 
olyan vizsgamódszertant, amely megfelel az objektivitás és validitás követel-
ményének. Ugyancsak a hivatal feladata Románia nemzetközi mérésekben való 
részvételének az előkészítése (PISA, PIRLS mérések), a vizsgálatok lebonyolí-
tása a román iskolahálózatban, az eredményadatok alapján elkészített nemzeti 
jelentések közlése.  

Az Országos Értékelési és Felmérési Hivatal szervezeti szempontból az ok-
tatási minisztériumnak alárendelt, annak háttérintézményeként működik. 2000-
ben létrehozták a központi szinten működő intézmény helyi fiókjait, ezzel egy-
fajta munkamegosztás alakult ki: a vizsgák tartalmi és módszertani fejlesztése 
központi feladat, a fiókok szerepe a vizsgák megszervezése, a tanárok tájékozta-
tása és javításra való felkészítése, a hivatal szakanyagainak a terjesztése. Ki-
sebbségi szempontból ez az ésszerűnek is tekinthető munkamegosztás azt jelen-
tette, hogy a fiókok szerepe szerint szervezhették anyanyelvből a vizsgákat, de 
nem volt beleszólásuk a központi feladatnak tekintett tartalmi és módszertani 
fejlesztésébe. 

1998-ban megváltoztak az iskolai felmérés, értékelés keretei, e tanévtől 
kezdődően két féléves a tanév szerkezete. A hagyományos folyamatos értékelés 
mellett bevezetik a félév végén a többhetes záró értékelést. A változtatásban 
rejlő lehetőségek (a képességfejlesztéshez igazodó értékelési formák és eszkö-
zök tudatos alkalmazása az iskolai értékelésben) kihasználatlanul maradtak. 
Egyrészt: mert a szemléletbeli váltást nem segítette a pedagógusok értékelésel-
méleti és módszertani felkészítése, a zárt tudás- és ismeretkészlet számonkéré-
sére kialakult értékelési formák továbbéltek a tanári gyakorlatban. Másrészt, a 
tanítási gyakorlatban a tantárgyi programok képességszinten meghatározott 
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részletes követelményeinek alárendelt tartalmak váltak meghatározóvá a tanterv 
szellemével ellentétben. (A tantervfejlesztők a veszélyt érzékelve hangsúlyoz-
ták: a tantervben megjelenő tartalmak nem megtanulandó tananyagot jelente-
nek, hanem a tanulási folyamatban képességfejlesztő működő ismeretekként 
hasznosíthatók.). (Tanterv, 2000) 

A közoktatási reform „fonák” kibontakozására jellemző módon egy év ké-
séssel (2001-ben) adta ki a hivatal azokat a tájékoztató füzeteket, amelyek az 
értékelés-mérés kérdéseivel foglalkoznak, akkor kerül a munkaanyag az érde-
keltek kezébe, amikor már az első külső, állami vizsgaként szervezett nyolca-
dikos záróvizsga és az érettségi lezajlottak; akkor válnak a dokumentumok a 
pedagógustársadalom szélesebb köreiben ismertté, amikor a reform „megre-
formálásával” elindul egyfajta visszarendeződés is. A pedagógiai értékelés el-
méletét és módszertanát is csak 2001-től vezették be önálló tantárgyként a ta-
nárképzésbe.  

Az Országos Értékelési és Felmérési Hivatal vizsgamódszertani kiadványai 
a rendszerszintű értékelés gyakorlati kérdéseit állítják a középpontba, az iskolai 
értékelés problémáit csak érintik. A külső, állami vizsgák menetével, tételtípu-
saival, javítókulcsaival foglalkoznak behatóbban; az értékelés standardizálását 
elsősorban formai, módszertani szempontból közelítik meg, a követelmények 
elvi és tartalmi vonatkozásait kevésbé fejtik ki, ebből kifolyólag állandó a bi-
zonytalanság a vizsgakövetelmények körül. Tehát az értékelés osztályozás kér-
déseit csak a gyakorlati- módszertani előírások szintjén dolgozták fel. Elmaradt 
az iskolai értékelés egzaktabb formáinak a kidolgozása, vizsgálata és alkalma-
zási lehetőségeinek kipróbálása. Bár történtek lépések a vizsgarendszer korsze-
rűsítésére (új módszerek, tesztelési eljárások bevezetése, a mérhetőség problé-
máinak vizsgálata, mérőeszközök fejlesztése, új értékelési módszerek alkalma-
zása), mégis elmaradt egy olyan értékelő rendszernek a létrehozása, amely biz-
tos alapja lehetett volna az eredményorientált szabályozás kiépítésének.  

Az iskolai értékelés gyakorlati kérdéseinek megoldatlansága azért vet fel 
etikai jellegű problémákat, mert 2000-től az általános, illetve középiskolai átlag 
szelekciós szerephez jutva 50%-ban meghatározza a következő képzési sza-
kaszba való bejutást, tehát befolyásolja a fiatalok továbbtanulási lehetőségeit. A 
tanulói teljesítmények jegyben kifejezett minősítésének az összevethetősége 
komoly gondot jelent, hiszen nagy különbségek léteznek az osztályozási gya-
korlat szempontjából a régiók között, a régiókon belül megyék között, illetve az 
egyes megyékben városi és falusi iskolák között. Az osztályozás nemhogy 
csökkenti, inkább növeli az értékelés amúgy is meglévő relativitását, és sok 
megbízhatatlan és szubjektív elemet rejt. (Báthory 1997, 241) Amellett, hogy 
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kockázatos az ilyen típusú osztályozást szelekciós funkcióval is felruházni, az 
osztályozásnak, mint értékelési módszernek a dominanciája más negatív hatással 
is jár, szemléleti torzuláshoz is vezet, azt eredményezi, hogy a tudás megszerzé-
sének célját helyettesíti a jó (a továbbtanuláshoz szükséges) osztályzatok meg-
szerzésével. 

Az évente megjelenő érettségi programok csökkentették a vizsgakövetel-
mények körüli bizonytalanságot, de nem segítették a tantervi és vizsgakövetel-
mények közötti inkoherencia feloldását, mert az a gyakorlat alakult ki, hogy a 
középiskolai tantervi követelményekből tantárgyakként kiemeltek néhány ké-
pességleírást és ehhez rendelték a vizsgán számon kérhető részletes tananyag-
felsorolást. Ez pedig úgy hatott az iskolai értékelésre, hogy megerősítette az 
ismeret-jellegű, kimeneti teljesítményre összpontosító kritériumorientált értéke-
lést. Tehát a vizsgakövetelmények elvi és tartalmi standardizációja a bemeneti 
követelményekhez képest is visszalépést jelentett. (Fóris-Ferenczi 2007, 86) 

Tehát az értékelési és vizsgarendszer reformja sem írható le, egységes, 
egyenes irányú folyamatként, akárcsak a bemeneti szabályozás. Ez a folyamat 
előrelépések és megtorpanások láncolatából alakult, a pozitív törekvések visszá-
jára fordulásának példáiban is bővelkedik; ezek közül az egyik legjellemzőbb és 
hatásában legrombolóbb az, hogy a standardizációs szándékban megmutatkozó 
szelekciótámogató politika kijátszható a szelekcióellenes értékelési gyakorlattal. 
(Fóris-Ferenczi, 2007, 85.) 

Az Országos Értékelési és Felmérési Hivatalt is többször átszervezték az 
elmúlt évtizedben. 2007-ben összevonták több más, a minisztérium hatáskörébe 
tartozó hivatallal (Nemzeti Tantervtanács, Nemzeti Tankönyvértékelő és Ter-
jesztő Tanács, Kiválósági Hivatal), és új nevet kapott: Egyetem előtti Oktatás 
Nemzeti Tantervtanácsa és Értékelő Hivatala. (231/07.03.2007-es számú Ren-
delet) 2009-ben újra átszervezték, létrehozták a Nemzeti Értékelő és Vizsgahi-
vatalt (1401/18.11.2009-es számú Rendelet) A tevékenység hatékonyságát célzó 
adminisztratív eljárások sem hozták meg a kívánt eredményeket. Az iskolai ér-
tékelés gyakorlata maradt a régi, csupán annyi történt, hogy az év végi értéke-
lésben a minisztérium által kidolgozott egységes tételeket és az azokhoz csatolt 
értékelési útmutatókat alkalmazzák. Szigorították az érettségi vizsga követel-
ményeit (törekedtek arra, hogy összhangba hozzák a képességfejlesztést előtér-
be állító tantervi célkitűzésekkel), de a tanítási-tanulási folyamatban nem történ-
tek olyan változások, amelyek a tanulókat is segítették volna az új igényekhez 
való igazodásban, ezért évről évre gyengébbek az érettségi eredményei (nagyon 
magas, 50%-ot meghaladó bukási arányokkal).  
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2. A magyarországi és nemzetközi vizsgálatokban kidolgozott tu-
dáskoncepciók és mérési metodikák 

Az anyanyelvi tudásszintmérő empirikus vizsgálataink megtervezéséhez a 
szakmai tájékozódás lehetőségét a magyar pedagógiai értékeléssel foglalkozó 
szakirodalom nyújtotta. Országos hatókörű anyanyelvi neveléshez kötődő méré-
seinknek nem volt kutatási előzménye sem az erdélyi magyar anyanyelvű okta-
tásban, sem a román oktatási rendszerben.  

Magyarázatra szorul az előzménynélküliség ténye, hiszen Románia bekap-
csolódott az 1990-es évek derekán a nemzetközi tudásszintmérésekbe.  

A romániai magyar iskolahálózatot átfogó méréseinket az 1990-es évek 
elején indítottuk: az első próbamérésekre 1992-ben került sor, az első országos 
reprezentatív helyesírási vizsgálatokat az 1993-1994-es tanévben valósítottuk 
meg; az 1994-1995-ös tanévben az országos fogalmazási felméréseket bonyolí-
tottuk le az általános és középiskolában. Románia először 1995-ben vett részt a 
tízévesek (4. osztályosok) olvasási és szövegértési képességét vizsgáló PIRLS 
mérésben. Ebben a vizsgálatban részt vettek a magyar tagozaton anyanyelven 
tanuló kisiskolások is a következő arányokkal: a kisorsolt mintába került 3602 
román anyanyelvű tanuló, akik a minta 95,4%-át alkották; 174 magyar anya-
nyelvű diák, akik aránya a mintában 4,6%. A megvalósult mintában az adatok a 
következőképpen változtak: 3345 román, 165 magyar anyanyelvű tanuló 
(95,3%, 4,7%). A vizsgálatot bemutató jelentésben a mintavételi eljárást ismer-
tető fejezetben kiemelik, hogy a magyar diákokat integrálták az országos mintá-
ba, és nem kezelték külön csoportként. Az államnyelvtől különböző tanítási 
nyelvet nem tekintették olyan változónak, amelyet érdemes figyelembe venni a 
kutatásban. A következő mérésekben az anyanyelven tanuló kisebbségi diákok 
már nem is kerültek be a mintába, mert csak a román tannyelvű iskolák tanulói-
ból állították össze a reprezentatív országos mintát.  

A 2001-es és 2006-os PIRLS mérésekben újra részt vettek magyar nyelven 
tanuló diákok; 127, illetve 185 magyar tanuló került a mintába (3,5%, illetve 
4,3%). Az eredmények részletesebb szakértői elemzésére nem került sor sem 
országos, sem kisebbségi szinten. (A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Felsőok-
tatási munkacsoportja, 2010, 62.) 

Románia 2001-től részt vesz az OECD által szervezett nemzetközi tudás-
szint-vizsgálatban is (PISA), amely a tizenöt éves tanulók olvasási-szövegértési 
képességét, természettudományos műveltségét méri fel. A hivatalosan közzétett 
jelentések nemzetközi összehasonlításban értékelik a többségi társadalom tizen-
éveseinek teljesítményeit a mért tudásterületeken, de nem tartalmaznak adatokat 
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a magyar nyelven tanuló diákokra vonatkozóan. Magyar tanulókra vonatkozó 
adatokat csak a romániai vizsgálati minta bemutatása tartalmaz: a 2006-os PISA 
mérésben 4983 román és 147 magyar anyanyelvű diák alkotta a mintát (97,1%, 
illetve 2,9%); a 2009-es vizsgálat mintájában már nem szerepelnek magyar diá-
kok. (Az adatok a hivatalosan közzétett nemzeti jelentésekből: PIRLS 1995, 
PIRLS 2001; PISA 2006, PISA 2009 származnak.) 

Ha áttekintjük a román közoktatásban a nemzetközi mérések keretében le-
bonyolított eredményméréseket, akkor nyilvánvalóvá válik az a tény, hogy a 
magyar anyanyelvű diákok (általánosabban: a kisebbségi nyelveken tanulók) 
teljesítményeire vonatkozóan nem kapunk hasznosítható, bár tájékoztató jellegű 
adatokat. A román nemzeti mintába csak alkalmanként kerülnek be a nyelvi 
kisebbséghez tartozó tanulók. A mintában való részvételi arányuk nem felel 
meg a magyarság összlakossághoz viszonyított számarányának, illetve még ez 
az arány is csökkenő tendenciát mutat. A mintába került magyar diákok a tömb 
két, legfeljebb három megyéjéből származnak (az országos minta megyék sze-
rinti lebontása tükrözi), a szórvány és az átmeneti régió egyáltalán nem képvi-
selt, így a minta egyáltalán nem képezi le a kisebbségi nyelven tanulók nyelvi és 
kulturális szempontú rétegzettségét.  

Az empirikus kutatási előzmények hiánya miatt támaszkodtunk a magyar 
és nemzetközi tudásszintfelmérő vizsgálatok tudáskoncepcióira, az azokban 
kidolgozott metodológiákra. Igyekeztünk hasznosítani azokat a tanulságokat is, 
amelyeket a magyar nemzeti értékelési rendszer merített a nemzetközi tudás-
szintvizsgálatokból. A magyar pedagógiai értékelésben kialakult rendszeres 
tudásszintmérések és képességvizsgálatok gyakorlata orientáló mintaként szol-
gált méréseink megtervezésében bizonyos fokig módosítva a kutatás menetét és 
célkitűzéseit is.  

A magyar szakirodalom klasszikusnak számító tudásszintméréseinek a ta-
nulmányozása vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy a nemzetközi mérésektől 
való több évtizedes elzártságot úgy tudjuk meghaladni, ha olyan empirikus ku-
tatássorozatot tervezünk, és indítunk el, amely tárgyában erdélyi és magyar, de 
kérdésfelvetéseiben és alkalmazott módszereiben igazodik a magyar és nemzet-
közi pedagógiai tudományok eredményeihez.  

Az anyanyelvi tudásszintmérések és képességvizsgálatok gazdag szakiro-
dalmából csak azokat az ismertetéseket, elemzéseket, összefoglaló tanulmányo-
kat tekintem át, amelyeknek kutatási elképzeléseire, vizsgálati eredményeire, 
metodológiai tanulságaira támaszkodtunk. 

A nemzetközi tudásszintmérő vizsgálatokból csak azokra hivatkozom, 
amelyekben Magyarország is részt vett (az 1970-es években kapcsolódott be), 
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és amelyekben a tudás fogalmának újraértelmezése révén (az ismeretről áttevő-
dik a hangsúly a képességekre, kulcskompetenciákra) a képességek vizsgálata 
kerül előtérbe (IEA kutatások, az OECD által kezdeményezett kutatások – PISA 
mérések).  

Először azokat a példákat veszem számba, amelyek felismertették a méré-
sek szükségességét, amelyek meggyőztek arról, hogy ha összhangba tudjuk 
hozni a magyar kutatások tapasztalatait sajátos körülményeinkkel, akkor tervez-
hetők és megvalósíthatók az anyanyelvi neveléshez kapcsolódó mérések. Ez-
után tárgyalom azokat a koncepciókat, empirikus vizsgálatokat, amelyekre je-
lentős mértékben támaszkodtunk. 

2.1. A magyarországi anyanyelvi tudásszintmérések és képességvizsgálat-
ok alakulástörténetének a tanulmányozása több, a méréseink megtervezését ösz-
tönző tanulsággal szolgált. Kiss Árpád (1960/61, 1961, 1978) munkássága (az 
ellenőrzés és értékelés fogalmának, formáinak és jellemzőinek feltárása, rend-
szerezése; az első magyarországi irodalom és nyelvtan tudásszintmérések meg-
valósítása) a kezdeményezés fontosságára, és az ebből kinövő hagyományte-
remtés lehetőségére hívta fel a figyelmet, illetve arra volt példa, hogy a nemzet-
közi pedagógiai tapasztalatokat alkalmazni kell, és alkalmazni lehet a hazai 
gyakorlatban.  

Hasznosnak és számunkra hasznosíthatóknak bizonyultak azok az 1970-es, 
1980-as években született értékelés-elméletek, amelyek a mindennapi pedagó-
giai gyakorlat szükségleteiből indultak ki, de amelyek az értékelés értelmezésé-
nek dimenzióit kitágítva, általánosabb összefüggésrendszerbe ágyazottan tár-
gyalják az értékelést, mint a pedagógiai tevékenység fontos elemét. Ezeknek az 
elméleteknek a jelentőségét Vidákovich abban látja, hogy az értékelést a tanítás-
tanulás, általánosabban a pedagógiai tevékenység- és intézményhálózat rend-
szerszemléletű modelljében elemzik. (Vidákovich 1990, 11) Nagy József (1979) 
az értékelést a pedagógiai rendszerek irányítási körfolyamatának egyik alapsza-
kaszaként határozza meg; Báthory Zoltán (1985) szerint az értékelés a tanítás-
tanulás olyan rendszerkomponense, mely az egész rendszer működésére kihat és 
a maga szabályozó szerepével behálózza az egész rendszert; Orosz Sándor 
(1986) is a tanulásszabályozás elemének tekinti az értékelést, és kiemeli a visz-
szajelentő, visszacsatoló szerepét.  

Az irodalom és nyelvtan tantárgyi tudásszintmérések mellett, vagy azokkal 
párhuzamosan kibontakozó anyanyelvi képességvizsgálatok szerteágazó volta 
(beszédértés és beszédprodukció, íráskészség, helyesírási készség, szókincs 
vizsgálatok, a fogalmazás különböző szempontú vizsgálatai – gondolkodás-
lélektani vizsgálat, a diákszövegek jellemzőinek vizsgálata, műfaji szempontú 
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feldolgozás –; olvasási és szövegértési vizsgálatok) arra figyelmeztetett, hogy 
ha az anyanyelvi kommunikációs képességet a maga összetettségében, bonyo-
lultságában kívánjuk vizsgálni, akkor számba kell vennünk a mérhető és méren-
dő készségeket, képességeket, illetve mérlegelnünk kell a gyakorlati szükségle-
tekből eredő prioritásokat. 

Az anyanyelvi neveléshez kötődő, értékelő típusú vizsgálatok és tanulmá-
nyok nagy változatosságot mutatnak az értékelés szintjei szerint is. Mi a követ-
kező szinteken végeztünk értékeléseket: egy tantárgy vagy tantárgycsoport 
helyzetének értékelése egy vagy több régióban; egy-egy műveltségi terület or-
szágos helyzetének felmérése, több azonos témájú és módszerű felmérés időkö-
vető összesítése. (A szintek megállapításában Báthory 1997, 227 szintmeghatá-
rozásait követtük) Azoknak a vizsgálatoknak a tapasztalatait hasznosítottuk a 
mérések lebonyolításában, amelyek empirikus kutatásként ezekhez a szintekhez 
kötődtek: az országos Monitor-felmérések (Vári és társai 1992, 1994, 1997), tan-
tárgypedagógiai vizsgálatok (Kádárné 1990; Kárpáti 1991; Orosz 1998, 2001). 

A rendszeressé váló nagymintás vizsgálatok (kiragadott példák: országos 
reprezentatív helyesírás vizsgálatok – Orosz Sándor 1974; Nyitrai 1984; Vidá-
kovich–Cs. Csachesz 2001; reprezentatív mintákon végzett fogalmazásvizsgála-
tok: Orosz 1972; Kádárné 1990; Horváth 1998; a kulturális eszköztudást felmé-
rő vizsgálatok a matematika, olvasás-szövegértés és természettudomány terüle-
tén: 1986, 1991,1993, 1995, 1997, 1999, 2001) eredményeinek publikálása azt 
mutatták meg, hogy mennyire fontos a szakma rendszeres tájékoztatása a tanu-
lók képességéről és eszköztudásáról, illetve jelezték azt is, hogy a felmérések 
sajátosságaiból eredően lehetőség adódik a tendenciák követésére is.  

Az eszköztudás felmérésére tervezett monitor vizsgálatokban kidolgozott el-
járás (híd- és láncfeladatok készítése és alkalmazása), amely lehetővé tette, hogy 
tág életkori intervallumot átfogó mintában a különböző tanulói populációk adatai 
összehasonlíthatóak legyenek, illetve a különböző felmérési időben készült vizs-
gálatok adatai összevethetők legyenek, teremtette meg számunkra a lehetőséget, 
hogy a romániai magyar iskolahálózatot átfogó méréseinkben az egymásra épü-
lő képzési szakaszok mindegyikéből évfolyamokat emeljünk be a mintába. Az 
egyes képzési szakaszok záró évfolyamait választottuk, de az általános iskolából 
következetesen a nyitó évfolyam (5. osztály) is a minta részét képezte.  

2.2. A mérés munkafázisainak rögzítésében, a tartalmi keret létrehozásá-
ban, a mintavételi eljárások kidolgozásában, a mérés feladatainak megszerkesz-
tésében, az értékelés megszervezésében a gyakorlati útmutatót jelentették a 
nemzetközi mérések tartalmi kereteit és a technikai jellemzőit bemutató jelenté-
sek. (IEA vizsgálatok, PISA, PIRLS) 
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A nemzetközi vizsgálatokban alkalmazott, az oktatási környezet és nevelé-
si hatások összefüggésrendszerének feltárását célzó kérdőíves módszer hívta fel 
a figyelmünket arra, hogy érdemes a tanulói teljesítmények és az oktatási rend-
szerre ható külső, társadalmi, családi eredetű tényezők közötti összefüggéseket 
feltárni. Ennek hatására bővítettük az egymást követő felmérésekben a kérdő-
íves kikérdezés eszközeit. 

A tanulási teljesítmények időbeli alakulásának vizsgálati koncepciója, mely 
szerint az egyszeri vizsgálatok helyett ciklikusan ismétlődő vizsgálatsorozatokat 
kell tervezni, és amelynek hasznosítható eredményeit a magyar monitor vizsgá-
latok is bizonyították, alakította vizsgálataink tervezését. Körülményeinkből 
adódóan azt a rendszerességet a vizsgálatok lebonyolításában, amely kívánatos 
lett volna, nem tudtuk megvalósítani, de a fogalmazásvizsgálat tíz éves kont-
rollmérését el tudtuk végezni, illetve elindítottunk egy teljesítménykövető fel-
méréssorozatot az általános iskola záróévfolyamán, amely a fogalmazási képes-
ségek, a működő nyelvtani ismeretek és a szövegértési képességek vizsgálatát 
célozta. Teljesítménykövető mérésnek terveztük az olvasási és szövegértési ké-
pesség színvonalának vizsgálatát is, de csak az első szakaszt tudtuk lebonyolítani. 

A rendszerszintű összehasonlító pedagógiai elemzések nagy tanulsága, 
hogy lehetséges a tanulók tanulási teljesítményeinek nemzetközi összehasonlító 
felmérése az országok közti kulturális és nyelvi különbségek ellenére is, készte-
tett bennünket arra, hogy fogalmazási méréseinket úgy tervezzük, hogy adataink 
viszonyíthatóak legyenek a magyar felmérések adataihoz. 

A pedagógiai értékelés szakirodalmából Vidákovich: Diagnosztikus peda-
gógiai értékelés című munkája jelentette azt az útmutatót, amely eligazított az 
empirikus kutatások megtervezésében, és fogódzót jelentett a módszertani prob-
lémák megoldásában. Két okból: egyrészt ebben találtuk meg azt az elméleti 
modellt, amelyre alapozhattuk a helyzetfeltárás céljával tervezett méréseinket, 
másrészt bemutatta azokat a kutatásokat, amelyek a modell alkalmazásának 
gyakorlati példáit jelentették, illetve a kutatási eredmények bizonyították a mo-
dell rugalmasságát, különböző értékelési feladatokra való alkalmasságát. 
Ugyanakkor orientáló mintát jelentett abból a szempontból is, hogy hogyan le-
het kapcsolatot teremteni az elmélet és gyakorlat között, illetve, hogy a kapcso-
lat erősítése hatékonyan szolgálhatja egy korszerű értékelési rendszer kialakítá-
sát és működtetését. (A harmadik bemutatott kísérlet célja a diagnosztikus érté-
kelési funkciók és módszerek alkalmazása volt egy általános iskolai vizsgarend-
szer keretei között). 

A megfogalmazott definíció alapján „a diagnosztikus értékelés a pedagógi-
ai értékelés olyan formája, mely elsősorban a pedagógiai irányítási folyamatok 
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döntéseinek, beavatkozásainak előkészítését szolgálja, ehhez kíván a tanítási-
tanulási folyamat szereplői, irányítói és az oktatási rendszer tervezői-szervezői 
számára más értékelési formáknál részletesebb, strukturált információalapot 
szolgáltatni. Ennek érdekében a tanulók fejlettségéről, tudásáról, képességeiről 
tartalmi elemzést ad, melyre támaszkodva a hibák, hiányosságok okai feltárha-
tók, és megindulhat a javítás, a fejlesztés.” (Vidákovich 1990, 133) 

Számunkra kulcsfontosságú volt, hogy a pedagógiai értékelésnek ez a for-
mája alkalmas arra, hogy két célkitűzést összekapcsoljunk: elvégezzük a hely-
zetfeltárás munkáját, hiszen nem rendelkeztünk empirikus adatokon alapuló 
képpel arról, hogy milyen az erdélyi magyar iskolások anyanyelvi tudásszintje, 
milyen minőségű az anyanyelvi írásbeliség alapvető kulturális kompetenciáinak 
színvonala. Ugyanakkor a mérés során begyűlt dokumentációs anyag elemzése 
elvezethet a hiányosságok feltárásához, amely kiindulópontja lehet korrekciós 
programok kidolgozásának.  

A választott modell más előnyökkel is rendelkezik. (1) Kiterjeszti a diag-
nosztikus pedagógiai értékelés tárgyát a tanulói személyiség minden olyan terü-
letére, amelyre tartalmi-strukturális elemzésen alapuló mérőeszközök készíthe-
tők. (2) Megállapítja, hogy a diagnosztikus értékelés iránya nem korlátozható az 
oktatási rendszer egyes szféráira, vagyis az értékelés a tanulásra, a tanításra és 
az oktatási rendszer irányítására egyaránt visszahat. (3) Bővíti a diagnosztikus 
értékelés alkalmazási időpontjainak körét: a pedagógiai folyamat egy-egy sza-
kaszának elején, a szakasz közben és a szakasz végén.  

A modell előnyei két vonatkozásban különösen lényegesek voltak mérése-
ink szempontjából. Az egyik, a diagnosztikus értékelés irányának kiterjesztése 
azért volt fontos, mert legalább két visszajelentési körben szerettük volna a visz-
szajelentés hatásait érvényesíteni. A túlcentralizált tantervi szabályozás megvál-
toztatási kísérletének időszakában úgy gondoltuk, hogy elengedhetetlen a tanu-
lói teljesítményekről a célrendszer gondozói felé áramló információ; hiszen be-
láttuk annak igazságát, hogy „minden új tantervet, tankönyvet, módszert egy-
egy diagnosztikus értékeléssel záruló kísérlet keretében kellene bevezetni.” 
(Vidákovich 1990, 26) Esetünkben kulcsfontosságú volt az, hogy hasznos infor-
mációkat szolgáltassunk a követelmények teljesíthetőségéről, a tananyag tanul-
hatóságáról, mert az anyanyelvi tantervek (az 1990-es évek elején) köztudottan 
olyan eszményinek tekinthető követelményrendszert állítottak fel, amely megkö-
zelítésére lehetett és kellett törekedni, de amelyet nem lehetett teljesíteni. Célunk 
volt az is, hogy a pedagógusokhoz is eljuttassuk a diagnosztikus értékelés adata-
it, hogy hasznosíthassák a kapott eredményeket annak vizsgálatában, hogy más 
iskolákkal, megyékkel, régiókkal összehasonlítva diákjaik teljesítményét, tudják 
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feltérképezni azokat a területeket, amelyeken jobbak vagy gyengébbek a telje-
sítmények. Ezért minden, az eredményvizsgálatban résztvevő iskolának eljuttat-
tuk az adatok feldolgozását és értékelését tartalmazó jelentést.  

A másik vonatkozás (a diagnosztikus értékelés a pedagógiai folyamat során 
bármikor végezhető, mert mindenképpen a fejlesztés céljait szolgálja) azért volt 
fontos, mert intézményes háttér hiányában a lebonyolítás időpontját nem mi, ha-
nem a körülmények (pályázatban kiírt határidők; a román iskolarendszer tanévvé-
gi, országosan egységes próbavizsgái; az iskolák elérhetőségének problémái) ha-
tározták meg. Azt viszont a tervezéskor figyelembe vettük, hogy a három esetben 
(tanév elején, közben, végén) „nem ugyanaz az értékelés irányultsága, illetve az 
egyes időpontokban ez az irányultság többféle is lehet.” (Vidákovich 1990, 24) 

A diagnosztikus értékelésben alkalmazható módszerek kiválasztásához, a 
mérésben használható mérőeszközök megszerkesztéséhez az elméleti kiinduló-
pontot szintén Vidákovich rendszerezése alkotta, de a mérőeszközök szerkesz-
tésének gyakorlati kivitelezésében aszerint, hogy mi volt vizsgálatunk tárgya, 
támaszkodtunk a magyarországi országos mintán végzett helyesírási és fogal-
mazásvizsgálatokra, illetve az IEA szervezésében lebonyolított nemzetközi ösz-
szehasonlító fogalmazásvizsgálatok anyagaira, valamint a nemzetközi olvasási 
és szövegértési kutatások tapasztalataira. 

A teszttelési, tesztszerkesztési eljárások kiválasztásában tekintettel kell 
lenni arra, hogy a teszt felépítése és értékelésének lehetőségei egymással szoros 
kapcsolatban kell, hogy legyenek. A mérőeszközök szerkesztését nem csak a 
mérendő terület sajátosságai befolyásolják, hanem az is, hogy a mérési eredmé-
nyeket mire kívánjuk felhasználni. A viszonyítási alapok részben meghatároz-
zák a tesztszerkesztés módját, a kiválasztott eljárás pedig behatárolhatja a vi-
szonyítás lehetőségeit. (Vidákovich 1990, 33) A normaorientált mérési mód-
szerrel a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció átlagához, amit nor-
mának tekintenek, viszonyítják. A kritériumorientált módszerrel a tanulók telje-
sítményét, fejlettségi szintjét a kitűzött célhoz viszonyítják, azt vizsgálják, hogy 
a tanuló elérte-e a kívánatos szintet, vagy nem, illetve mennyit kell fejlődnie 
ahhoz, hogy a teljesítménye elfogadható legyen.  

A kétféle viszonyítási alap (norma vagy követelmények) kétféle visszacsa-
tolási formát tesz lehetővé. A tanulói teljesítmények összehasonlítása, az eltéré-
sek okainak feltárása lehetővé teszi más, a felzárkóztatást segítő módszerek kivá-
lasztását. Az eredményeknek a követelményekkel való összehasonlítása azt mu-
tatja meg, hogy a tanulói teljesítmények hogyan viszonyulnak az elvárható szint-
hez, ez a koncepció támogatja a döntéselőkészítést. A kétféle összehasonlítási 
forma nem zárja ki egymást, de csak a követelményekkel való összehasonlítás 
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alkalmas arra, hogy az eredményeket mások teljesítményeivel is összevethes-
sük. „A diagnosztikus pedagógiai értékelésben a kritériumorientált tesztek 
használata azért nagyon előnyös, mert az értékelési folyamatban kettős feladatot 
láthatnak el: egyrészt a célhoz való hasonlítás révén közvetlenül támogathatják 
az output-szabályozást, másrészt a tanulók, tanulócsoportok egymáshoz viszo-
nyított teljesítményszintjéről is képet kaphatunk, ez pedig a pedagógiai folyamat 
közvetett szabályozására ad lehetőséget.” (Vidákovich 1990, 37)  

Számunkra minden olyan mérési módszer, mérőeszköz-szerkesztési eljárás, 
amely lehetővé teszi, hogy az egy vizsgálat keretében begyűjtött információ-
mennyiség feldolgozása, értékelése alapján több feladatot tudjunk megoldani, 
előnyös, mert lehetőségeink az adatgyűjtésben korlátozottak. 

Az 1993-1994-es tanévben lebonyolított országos hatókörű diagnosztikus 
helyesírási mérésünk tervezésében az orientáló mintát a József Attila Szegedi 
Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékének 1968-as országos reprezentatív 
mérése szolgáltatta (Orosz 1972, 1974). A mérés elméleti kiindulópontja az 
volt, hogy a helyesírást operatív tevékenységként határozták meg (Nagy 1968), 
amelyben az ismeretek mindig eszközjellegűek. A mérés első lépéseként szám-
ba vették a mérendő tevékenység műveleteit. A mérés módszerének az elvi 
alapját az képezte, hogy a helyesírás színvonalát olyan tevékenységben vizsgál-
ták, amelyben a tanuló eszközként, tehát maximális begyakorlottsági szinten 
működteti azt. Ebből következően a helyesírási tevékenység egészének fejlett-
ségi színvonalát különböző műfajú (elbeszélő, leíró és jellemző) fogalmazások-
ban vizsgálták, mert a tanulók szövegei nemcsak néhány kiemelt helyesírási 
jelenséget tartalmaznak, mint a tollbamondott szövegek, hanem a mindennapi 
használatban előforduló minden jelenséget, mégpedig olyan arányban, amely-
ben e jelenségek a magyar nyelvben általában előfordulnak. (Orosz 1977, 9)  

A helyesírás országos színvonalának megállapítására kétféle mutatót al-
kalmaztak: az egyik a helyesírás fejlettsége műveletenként, a másik az össze-
vont mutató, amit átlagnak neveztek. 35 művelettípust különböztettek meg, és a 
száz szavankénti átlagos hibaszámot tekintették típusonkénti mutatónak.  

Az első fogalmazásvizsgálatunk (1994–1995, általános és középiskola; 
1996–1997, elemi iskola) tervezéséhez mintaként két olyan vizsgálatot (Orosz 
1972; Kádárné 1990) választottunk, amelyek célkitűzése volt, hogy országos 
helyzetképet vázoljanak fel a fogalmazási képesség színvonaláról; illetve vállal-
koztak arra, hogy különböző életkorú tanulók fejlettségének összehasonlításával 
feltárják a képesség fejlődési folyamatát. A második fogalmazásvizsgálatunk 
(2005–2006) tervezésében tudtuk hasznosítani a szegedi műhely 2000-től ki-
bontakoztatott fogalmazásvizsgálatainak eredményeit.  
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Az első kutatás (Orosz, 1972) reprezentatív tanulómintákon végzett ke-
resztmetszeti vizsgálat. A felmérés célpopulációja tág életkori intervallumot 
fogott át: 5., 8., 10. és 12. évfolyamos tanulók kerültek a mintába. A fogalmazá-
si képességet mérő szövegalkotási feladatok műfaji változatossága (leírás, elbe-
szélés, jellemzés, levél, élményfogalmazás, érvelés, esszé) biztosította, hogy a 
képesség terjedelmét és rugalmasságát is mérni tudják. A mérésben résztvevő 
minden tanuló elkészített minden fogalmazást. Számunkra tanulságos volt, és 
alkalmazhatónak bizonyult a keresztmetszeti technikák alkalmazása a fejlődés-
vizsgálatban.  

A mérés tervezőjének célkitűzése volt egy objektív szempontrendszer ki-
dolgozása a szövegek színvonalának jellemzésére. Ezért egy olyan, a szövegal-
kotás folyamatának mozzanataihoz kapcsolódó, lebontott, tehát kellőképpen 
árnyalt szempontrendszert dolgozott ki, amely biztosítja a szakszerű és objektív 
értékelést. A fogalmazási teljesítmény értékeléséhez tizennyolc szempontot 
adott meg a következő csoportosításban: Tartalom kimunkálása: 1. témához 
tényanyag gyűjtése; 2. megfelelő fogalmak kiválasztása; 3. helyes ítéletek alko-
tása; 4. ítéletkapcsolás, következtetés argumentáció; Szerkesztés: 5. a szerkesz-
tés elveinek kiválasztása, az anyag elrendezése; 6. bekezdésekre, szakaszokra 
tagolás; 7. az egyes mondatok megszerkesztése; 8. szintagmák kialakítása; 9. 
egyeztetés a mondatban, szakaszban; 10. logikai és grammatikai következetes-
ség; 11. helyes viszonyító elemek; Stilizálás: 12. megfelelő szavak kiválasztása; 
13. a helyes szórend kialakítása; 14. a toldalékok helyes használata; 15. megfe-
lelő képhatású kifejezések; 16. szavak szelektálása; 17. mondatok szelektálása; 
18. szóismétlések kiküszöbölése. Minden szempont szerint a hibák számát a 
szöveg teljes szószámához viszonyította. A szövegalkotási teljesítményeket jel-
lemző mutatók a mennyiségi és minőségi szempontokat egymásra vonatkoztat-
va fejezik ki.  

Vizsgálatunkban az értékeléshez nem ezt a szempontrendszert választottuk, 
mert gyakorlati alkalmazása időigényes, és az elbírálás munkájában nagy gya-
korlottságot kíván, nekünk pedig egyetemi hallgatókat kellett felkészítenünk a 
javító munkára, ezért egy egyszerűbb és áttekinthetőbb szempontrendszer job-
ban megfelelt. 

Az eredményadatok feldolgozása után a szövegek színvonalának vizsgálata 
viszont olyan, a teljes mintára (tehát régiótól független) jellemző sajátosságokat 
tárt fel, amelyeket az Orosz Sándor által megadott szempontokhoz lehetett társí-
tani. Ilyen jellegzetességek mutathatók ki a szerkesztés vonatkozásában: (6.) a 
szöveg bekezdésekre, szakaszokra tagolásában jelentkező logikai, nyelvtani hi-
bák gyakori előfordulása az elemiben és általános iskolában; (9.) a mondatnak a 
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szövegbe való beszerkesztettségének problémái; (10.) a logikai és grammatikai 
következetesség elleni tipikus vétségek az elbeszélő típusú fogalmazásokban; A 
stilizálásban előforduló jelenségek: (12.) jellegzetes stílusvétségek származnak 
a nem megfelelő szó vagy szavak szövegbe építéséből; a nem megfelelő szó-
használat rávilágít a nyelvi igénytelenségre; (15.) tipikus esetek: a képhatású 
kifejezések szinte teljes hiánya, nem megfelelően alkalmazott stíluseszközök; 
(18) a szóismétlések nagy száma és gyakori előfordulása. Ezeket a tapasztalato-
kat igyekeztünk hasznosítani második (2005–2006) fogalmazási mérésünkben. 

A második kutatás, amelynek eredményeire támaszkodtunk, az IEA fogal-
mazásvizsgálat (Magyarország 1981-ben kapcsolódott be), az első olyan nagy-
szabású interdiszciplináris kutatás, amely megkísérelte a szövegnyelvészet, a 
pszicholingvisztika, a mérés- és értékeléselmélet releváns eredményeit alkal-
mazni az írásbeli kifejezőképesség mérésében és értékelésében, összehasonlító 
pedagógiai kontextusban. (A fogalmazási képesség vizsgálatának tudományos 
hátterét tárgyalja Kádárné 1990, 11–13.) 

Két szempontból volt számunkra nagyon tanulságos és a vizsgálatban be-
mutatottak hasznosíthatók: egyrészt a nemzetközi kutatói együttműködésben 
összeállított tartalmi keret, amely specifikálta a mérni kívánt területet, tartal-
mazta a tudásterület meghatározását és a tudásterület szerkezetét, illetve bemu-
tatta az összeállított feladatsorokat és kérdőíveket, amelyek hordozták azt a kö-
zös tartalmat, amely a szakértők szerint nélkülözhetetlen az adott korosztály 
ismereteiben, támogatva ezzel a tartalmi kérdések hazai átgondolását. Másrészt 
az IEA vizsgálatok a megtanított tudástartalmak vizsgálatára fókuszálnak, mi 
pedig a tantervi követelményekhez viszonyítva kívántuk feltárni a fogalmazási 
képesség színvonalát.  

A fogalmazást igen összetett tudásterületként írja le a szakirodalom, több-
féle definíciója ismert, mi az IEA vizsgálatban megadott meghatározást tekintet-
tük kiindulópontnak, mert a mérésben a fogalom definíciója alapján jelölték ki a 
mért tudásterülethez tarozó tartalmakat, és jellemzőket; rögzítették azokat a szi-
tuációkat és kontextusokat, amelyekben a mért képességeket használni szokták 
a tanulók, illetve megadták azokat a szempontokat, amelyek mentén mérték a 
tanulói teljesítményt.  

„Az írásbeli kifejezés képessége a nyelvi, gondolkodási és együttműködési 
képességnek, valamint olvasás- és írástechnikai készségeknek olyan kommuni-
kációs feladatok megoldására szerveződött együttese, amelyekben a közlő a 
címzettet írott közleménye útján tudja befolyásolni.” (Kádárné 1990, 19) A 
kognitív, retorikai, nyelvi szempontokat ötvöző definíció a képesség működését 
különböző összetevők összehangolásaként értelmezi, a szövegalkotást olyan 
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soktényezős egyedi problémahelyzetnek tekinti, amelynek megoldására egyedi 
módon kell az ismereteket mozgósítani, készségeket működtetni. Ha a fogalma-
zási tevékenység összetevőit rendszerként lehet jellemezni, akkor a képesség 
működésének értékelésében a rendszer komponensei alkothatják a vizsgált vál-
tozókat. Az IEA vizsgálatok a Takala modell (Kádárné 1990, 19) alapján állapí-
tották meg az értékelés kritériumait oly módon, hogy az írásbeli képességet al-
kotó ismeretek, készségek és jártasságok rendszerezése alapján meghatározták a 
vizsgált változókat, majd ezekhez rendelték az értékelés szempontjait. A vizs-
gált változók közül a tartalom, szerkesztés, stílus a szövegtervezésben való jár-
tasságot, a nyelvhelyesség, helyesírás, külalak a szövegszerkesztésben való jár-
tasságot fedik le. Aszerint, hogy a szövegtervezésben, illetve szerkesztésben 
való jártasság milyen intellektuális, társas-együttműködési, nyelvi, írás-és szö-
vegelrendezési készségek működését és a hozzájuk kapcsolható ismeretek moz-
gósítását követelik meg, leírható, hogy az egyes változók esetében milyen érté-
kelési kritériumokat kell érvényesíteni. Ez a modell, amely azt taglalja, hogy 
milyen részek alkotják a fogalmazás képességét és az egész teljesítményben 
milyen részteljesítményeket kell észrevenni és értékelni, tette lehetővé, hogy 
feltérképezzük a hibákat, hiányosságokat. 

Az első olvasási és szövegértési vizsgálatunk (2008–2009-es tanévben az 
előmérések, a 2009–2010-es tanévben a főmérés) tervezésében azokat a 2000-es 
évek elején megvalósított nemzetközi méréseket (PIRLS, PISA, SIALS) tekin-
tettük kiindulópontnak, amelyekben Magyarország is részt vett. 

A kortárs szakirodalom az olvasás-és szövegértést igen összetett tudásterü-
letként írja le. A szövegértést tudás, készségek és stratégiák olyan készletének 
tekintik, amely birtokában az egyének képesek írott szövegből információt 
megkeresni, válogatni, értelmezni és értékelni. A megértés folyamatát konstruk-
tív jelenségként definiálják, amelynek során az olvasó maga alkotja meg a szö-
veg jelentését úgy, hogy mozgósítja előzetes tudását, felismeri és azonosítja a 
kulturális előismereteket igénylő jeleket a szövegben. Az a szemlélet, amely 
alkotó tevékenységnek fogja fel a szövegértést, hangsúlyozza a szövegre való 
reflektálás szerepének fontosságát, mert e szellemi munka két irányban is alakít-
ja tudásunkat: egyrészt az olvasás során összevetjük az olvasottakat saját tudá-
sunkkal és a szöveget gazdagítjuk saját tapasztalatainkkal, másrészt saját elkép-
zeléseinket átalakíthatjuk az olvasottak hatására. 

Érdemes nyomon követni a fogalom definíciójának változásait a különböző 
olvasásvizsgálatok tartalmi kereteiben, hiszen ezekben úgy határozzák meg a 
fogalmat, hogy kijelölik a mért tudásterülethez tartozó tartalmakat és jellemző 
gondolkodási műveleteket; rögzítik azokat a szituációkat és kontextusokat, 
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amelyekben a mért képességeket használni szokták a tanulók; megadják azokat 
a szempontokat, amelyek mentén mérni akarják a teljesítményt.  

A következőkben azokat a definíciókat tekintem át, amelyeket a számunkra 
orientáló mintaként szolgáló nemzetközi mérésekben fogalmaztak meg, és ame-
lyek kifejezetten az adott vizsgálat szempontjából értelmezik az olvasás és szö-
vegértés képességét.  

A PIRLS mérésekben a tíz éves tanulók szövegértési képességét vizsgálják, 
azt a korosztályt célozzák meg, amikor a szövegértési képesség körülbelül azt a 
szintet éri el, amelynek birtokában már tanulás céljából vagy kedvtelésből ol-
vasnak. A szövegértés meghatározása a következő: „Olyan írott nyelvi alakok 
megértésének és használatának a képessége, amelyeket a társadalom megkíván, 
és amelyeknek az egyén jelentőséget tulajdonít. A fiatal olvasók sokféle szö-
vegből képesek jelentést alkotni. Olvasnak, hogy tanuljanak, hogy részt vegye-
nek az olvasók közösségeiben, az iskolában és a hétköznapokban, valamint ol-
vasnak pusztán kedvtelésből.” (PIRLS 2006, 12) 

A PISA mérések célpopulációja a tizenöt éves korosztály, azok a tanulók, 
akik kötelező tanulmányaik befejezéséhez közelednek. A mérés célja az alkal-
mazásképes tudás vizsgálata, tehát a mérés nem az elsajátított tananyag szá-
monkérésére irányul, hanem arra, hogy a tanulók képesek-e tudásukat az életben 
hasznosítani. A megfogalmazott célok szellemében a következőképpen módosul 
a szövegértés definíciója: „A szövegértés írott szövegek megértése, felhasználá-
sa és az ezekre való reflektálás, illetve a velük való elkötelezett foglalkozás ké-
pessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és ké-
pességeit és hatékonyan részt vegyen a mindennapi életben.” (Vári 2003, 35) 

A SIALS olvasásvizsgálat a képesség gyakorlati alkalmazását mérte a fel-
nőtt lakosság körében (tizenhat éves kortól kezdődően). A kutatási tervben a 
következőképpen definiálják az olvasás-szövegértés fogalmát: „az egyén azon 
képessége, hogy megérti és alkalmazni tudja a nyomtatott információkat – min-
dennapi tevékenysége során: otthon, munkában és a közösségi életben –, hogy 
elérje céljait, fejlessze tudását és javítsa lehetőségeit.” (Vári 2001, 4) 

A meghatározások fő jellemzői a mérésünk különböző célpopulációkhoz 
igazított feladatsoraiban és az értékelés szempontjaiban tükröződnek. A szöveg-
értési tesztek összeállításában több szempont egyeztetésére törekedtünk. Kiin-
dulópontnak tekintettük azt az elvet, amelyet mind a magyarországi kompeten-
ciamérések, mind a nemzetközi olvasási és szövegértési vizsgálatok megfogal-
maztak, vagyis azt, hogy a működőképes tudás vizsgálatára kell összpontosítani. 
Ennek következtében a mérésben alkalmazott feladatok nem az adott tudomány-
terület tudástartalma elsajátításának mértékét mérik, hanem azt, hogy a tanulók 
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milyen mértékben tudják aktualizálni és aktivizálni a közoktatásban addig meg-
szerzett ismereteiket a mindennapi életből vett feladatok megoldásában. 

A különböző nemzetközi mérések a kiválasztott célpopulációk szerint spe-
cializálódtak egy-egy korosztály olvasási és szövegértési képességének a vizs-
gálatára. Mérésünk megtervezésében mi arra törekedtünk (az adatgyűjtés már 
említett nehézségei miatt), hogy egy egyetlen mérés lebonyolításában érjük el a 
három korosztályt. Ezért a különböző olvasási célú szövegek kiválasztásában 
igazodnunk kellett a célpopulációnak kiválasztott korosztályhoz, ezt a szempon-
tot érvényesítettük az oktatás különböző szintjein tanuló diákok reprezentatív 
mintájához rendelt szövegek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok esetében. Ez 
azért fontos, mert az oktatás különböző szakaszaiban különböző életkorú tanu-
lók olvasási és szövegértési képességét kívántuk vizsgálni, tehát tekintettel kel-
lett lennünk arra, hogy az adott iskolai szakaszban milyen az elvárható olvasási 
és szövegértési színvonal.  

A szövegértési tesztek összeállításában azt a három jellemzőt vettük alapul, 
amelyekre a nemzetközi mérések feladatsorai is épültek: szöveg, gondolkodási 
művelet, szituáció.  

A szövegek kiválasztásában a következő szempontokat vettük alapul: for-
mátum szerint: folyamatos, nem folyamatos, illetve kevert szövegek; típus sze-
rint: elbeszélés, ismertetés, érvelés, útmutató. Az olvasás célja szerint a kivá-
lasztott szövegeket két fő csoportba sorolhatjuk: élményszerzés, valamint in-
formációszerzés.  

A szövegekhez kapcsolódó itemek két csoportba sorolhatók: feleletválasz-
tós és nyílt végű. A feleletválasztós itemek közül csak az egyik fajtát alkalmaz-
tuk: az egyszerű feleletválasztóst. A nyílt végű itemek mindkét fajtája szerepelt 
a feladatsorban: a rövid válaszos, illetve kifejtős itemek.  

A feladatok megoldásához szükséges gondolkodási műveletek kategóriái-
nak meghatározásában a PIRLS mérésekhez igazodtunk az elemisták tesztjeinél, 
a PISA mérésekhez az általános és középiskolások feladatainál. Tehát az ele-
mistáknak információkat kellett visszakeresniük és egyenes következtetéseket 
levonniuk, illetve értelmezniük, összefoglalniuk és értékelniük kellett a szöveg 
egészét és egyes részeit. Az általános és középiskolások tesztjeinek kérdéseit 
gondolkodási műveletek szerint úgy állítottuk össze, hogy a következő csopor-
tosítást követtük: információhoz való hozzáférés és visszakeresés; az olvasottak 
értelmezése és integrációja; reflexió és értékelés: az olvasottak összevetése saját 
tapasztalatokkal, ítéletalkotás.  

Az olvasási szituáció azért fontos, mert biztosítja, hogy a szövegértési tesz-
tekben változatos szituációkban jelenjenek meg a feladatok. A PISA mérések 
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négy szituációs kategóriájából hármat (a személyes, nyilvános és munka célú) 
alkalmaztunk. 

Az olvasási és szövegértési teszteket a közoktatás egymást követő szaka-
szaira terveztük. A szövegek kiválasztásában, a hozzájuk rendelt itemek megal-
kotásában, az olvasási szituáció megteremtésében azt vettük figyelembe, hogy 
milyen korosztály alkotja a célpopulációt.  

3. A vizsgálatok megvalósítását alakító lehetőségek 
3.1. A vizsgálatok megvalósítását alakító lehetőségeket a kisebbségi okta-

tás helyzete határozta meg, amelynek jellemzésére a „gazdátlan” (Fóris-
Ferenczi) minősítés a legtalálóbb.  

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium oktatásszervező tevékenységét segítő 
háttérintézményrendszerben (Neveléstudományi Intézet, Országos Curriculum 
Tanács, Országos Felmérési és Értékelési Hivatal, Országos Képzési és To-
vábbképzési Bizottság, az Intézményértékelés Országos Bizottsága) nincs ma-
gyar, illetve a kisebbségi oktatásért felelős képviselő. A kisebbségi jelenlét hiá-
nya az oktatásszervezési szinten összhangban van a román oktatáspolitika szem-
léletével, amely beolvasztott elemként kezeli a kétnyelvű kisebbségi oktatást. 

A minisztérium keretében működő Kisebbségi Oktatás Főigazgatósága a 
romániai kisebbségek összességéért, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek 
általános vagy specifikus problémáinak kezeléséért egyaránt felel. Mindez na-
gyon jól példázza azt a tényt, hogy „A román oktatási hatóság nem érdekelt a 
magyar nyelvű oktatás színvonalának biztosításában, azt a saját képviseletünk 
közreműködésével sikeresen befullasztotta a kisebbségi oktatás általános kere-
tébe.” (Péntek 2004, 9) A megyei tanfelügyelőségeken is a magyar szakfelügye-
lők a kisebbségi oktatás egészéért felelnek.  

Mindezekből két alapvető probléma következik. Azokon a területeken, 
ahol a rendszer egészének szempontjából a kisebbségi jelenlét nélkülözhetetlen 
(anyanyelvi tantervfejlesztés, anyanyelvi tételek előkészítése az érettségi és zá-
róvizsgára), a minisztérium kisebbségi főosztálya külső szakemberekkel dolgo-
zik. Más területeken viszont (strukturális változtatások előkészítése, továbbkép-
zés, felnőttoktatás) a kisebbség leszakadóban van a rendszer egészéről. (Fóris-
Ferenczi 2007, 93)  

Tehát a kisebbségi oktatásban nem alakultak ki intézményes szinten azok 
a feltételek, amelyek szükségesek a minőségi oktatás megvalósulásához. A mi-
nőségi oktatásnak két fontos eleme van: a jól szervezett, szakmailag megalapo-
zott, nyelvileg is kifogástalan, folyamatosan irányított és felügyelt hatékony 
oktatás, illetve a folyamatos szelekció és irányítás. (Péntek 2004, 7) A szakmai 
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megalapozás, a szakmai felügyelet, a minőségbiztosítás és irányítás legfonto-
sabb intézményei hiányoznak. Ha helyzetünket összevetjük az anyaországéval, 
a hiány még szembetűnőbb. 

A magyar anyanyelvi tudásszintmérések és képességvizsgálatok szakiro-
dalmának tanulmányozása alapján megállapítható:  

(1) Az országos felmérések valamilyen intézmény (Országos Pedagógiai 
Intézet, Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontja) 
szervezésében valósultak meg, a jelentős helyzetfeltáró, új módszerek bevezeté-
sét célzó empirikus kutatások egyetemi központok (Szegedi Tudományegye-
tem) égisze alatt bontakoztak ki, vagy pedagógiai intézetek szerveztek vizsgála-
tokat (Fővárosi Pedagógiai Intézet), vagy kismintás vizsgálatok megyei tanfelü-
gyelőségek segítségével valósultak meg (Baranya megyei beszédprodukciós 
vizsgálatok).  

(2) Az új típusú (a kutatást komputerizáló), reprezentatív mintákkal dolgo-
zó felmérések nagy szakmai apparátust igényelnek. Egy-egy ilyen jellegű kuta-
tás megvalósítására munkacsoportok szerveződnek (a monitor típusú mérések 
megvalósítására: Báthory és társai 1983, 1985; szókincsvizsgálatok tervezésére 
és lebonyolítására: SZTE (JATE) – MTA Képességkutató Csoport). 

(3) A nemzetközi felmérésekbe való bekapcsolódás (Magyarország 1968-
ban csatlakozott az IEA Társasághoz) a rendszerszintű értékelés terén nagy je-
lentőségű: a nemzetközi kooperáció lehetővé teszi a tanulási teljesítmények 
nemzetközi összehasonlítását, közvetíti a nemzetközi kutatások szemléletbeli és 
módszertani újdonságait, megakadályozza az oktatási rendszer bezártságát.  

(4.) A magyarországi képességvizsgálatok alakulástörténetének időbeni ala-
kulástörténetét vizsgálva, megállapítható: egymást követő szakaszaival követi a 
nemzetközi mérések irányait, ezáltal tükrözi a célkitűzések és a tudás értelmezé-
sének változásait. Három szakasz körvonalazható. Az elsőben a nagymintás 
vizsgálatokban a célkitűzés arra irányul, hogy a tanulói teljesítmények objektív 
mutatóit ki lehessen mutatni és fel lehessen tárni a külső tényezők hatásait. A 
helyzetfeltárás céljával tervezett kutatások állnak előtérben. A második szakaszt 
az határozza meg, hogy a kognitív paradigma előretörése és a tudás fogalmának 
újraértelmezése válik jellemzővé, ami azt eredményezi, hogy a képességek és 
kulcskompetenciák vizsgálata kerül előtérbe. Elindulnak a teljesítménykövető 
mérések, illetve problémafeltáró vizsgálatok sora indul. A harmadik szakaszban 
uralkodóvá válnak a fejlesztés módszereinek feltárására irányuló vizsgálatok. 

(5) „a rendszerszintű, összehasonlító pedagógiai elemzések kiválthatják, 
előmozdíthatják a közoktatási nagyrendszer megreformálásának politikai szán-
dékát” (Báthory 2003, 3) 
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(6) A felmérések, vizsgálatok elemzési eredményeinek a visszacsatolása a 
pedagógiai folyamatba akkor hatékony és eredményes, ha megvan az a jogerős, 
ütőképes és egységes, de belső struktúrájában kellőképpen differenciált intéz-
ményrendszer, amely meghozza a megfelelő döntéseket az oktatási rendszer 
fejlesztését, illetve a tanulási-tanítási folyamat javítását szolgáló intézkedéseket. 
(A diagnosztikus pedagógiai értékelés Vidákovich által kidolgozott modellje 
alapján a szegedi műhelyben – JATE Neveléstudományi Tanszék) kidolgozták 
egy diagnosztikus vizsga rendszerét, utóbb az alapműveltségi vizsgát.)  

Ha az oktatáskutatás magyarországi helyzetét összehasonlítjuk a romániai 
adottságokkal, amelynek körülményei meghatározzák a kisebbségi tannyelvű 
oktatást, akkor még nyilvánvalóbb hátrányos helyzetünk.  

(1) Magyarország az 1960-as évek végétől bekapcsolódott a nemzetközi 
mérésekbe, amelynek legnagyobb hozadéka Nagy József értékelése szerint a 
pedagógiai kultúra gazdagodása. A nemzetközi vizsgálatokból az évek során 
országos, illetve megyei szintű vizsgálatok sora ágazott ki; az oktatás nagyrend-
szerének és számos kisrendszerének empirikus adatokon alapuló elemzése és 
értékelése látott és lát napvilágot; mindezek megteremtették az alapot egy telje-
sítménykövető rendszer (monitor) elindítására. Romániában az 1990-es évek 
első felében a funkcionális oktatáskutatási igény egy, a közoktatási reformot 
előkészítő munkaanyagban konkretizálódik. Az évtized második felében vesz 
részt az ország az első nemzetközi mérésben.  

(2) Magyarországon az országos hatókörű iskolai eredménymérések, ame-
lyek hasznosították a nemzetközi mérések tapasztalatait, az Országos Pedagógi-
ai Intézet szervezésében folytak, a romániai kisebbségi oktatásban intézményes 
kutatás helyett „modernizációs szigetek” (Fóris-Ferenczi) próbálták a hiányt 
pótolni, program-és tantervfejlesztő központ helyett szakmai műhelyekben in-
dultak el azok a próbálkozások, amelyek az oktatás korszerűsítését célozták. 

(3) Magyarországon a szakma rendszeres tájékoztatása a magyar közokta-
tás helyzetéről nemzetközi összehasonlításban, a mérések eredményeinek közlé-
se fogékonyabbá tették a pedagógustársadalmat a szakmai kérdések megfelelő 
fogadására és felkészítették a szakmai problémák rugalmasabb kezelésére. Ná-
lunk a tájékoztatás és felkészítés hiányát jól példázza két jellegzetes eset: 1995-
ben az anyanyelvoktatás tantervén dolgozó munkacsoport a Magyartanárok Or-
szágos Tanácskozási Testülete döntése alapján formailag a követelményközpon-
tú, koncepció és szabályozás szempontjából a régi, tananyagközpontú tantervi 
modellt érvényesítette. 1994-ben egy kérdőíves lekérdezésben, amellyel fontos 
kérdést kívántak tisztázni (a NAT-hoz igazodó követelményrendszer), a kisorsolt 
58 iskolából 8 válaszolt. Ez utóbbi esemény abból a szempontból is érdekes, 
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mert látszólag a tanügyi problémák iránti teljes érdektelenségre és közönyre 
utal. Viszont az 1993–1994-es tanévben a 154 kisorsolt iskolába elküldött kör-
levélre (hivatalos pecsét nélküli levél, az én aláírásommal – egy ismeretlen ma-
gyartanár neve), amelyben az eredménymérésben való részvételre kértük fel 
őket, 84 iskola válaszolt. Részt vettek a felmérésben (56%-os részvételi arány) 
úgy, hogy a megíratott és javítatlan fogalmazásokat a magyartanárok saját költ-
ségükön postázták egy magánlakás címére. Ha a két eseményt összevetjük (az 
egyik hivatalos megkeresés, a másik civil kezdeményezés), akkor azt gyaníthat-
juk, hogy az első esetben a minisztérium iránti bizalmatlanság játszhatott szere-
pet a felkérést fogadó passzív magatartásban, a második esetben pedig a vizsgá-
latban való önkéntes részvétel arról tanúskodik, hogy a magyar pedagógusok 
hasznosnak ítélték a helyzetfeltárás feladatát felvállaló civil kezdeményezést. 

A felméréseink tervezését, lebonyolítását és az értékelés munkáját a ki-
sebbségi oktatás gazdátlanságából következő hiány alapvetően meghatározta: az 
intézményes háttérnek, a pénzforrásoknak és a szakmai apparátusnak a hiánya. 
A mérések minden szakasza nehezen megoldható elméleti és gyakorlati kérdé-
sek sorát vetette fel. Olyan megoldásokat kellett találnunk, amelyek lehetővé 
tették a gyakorlati kivitelezést, és ugyanakkor biztosították, hogy a mérések 
szakmai szempontból megfeleljenek a reprezentatív vizsgálatok követelmény-
rendszerének.  

Mivel méréseink kritériumorientált diagnosztikus vizsgálatok voltak, külön 
gondot okozott az éppen érvényes tantervek összevisszasága. 1998-as tanévben 
az elemi oktatásban az új tanterv volt érvényben, az általános iskolában a régi, 
módosított, de nem átdolgozott, a középfokú oktatás 9. évfolyamán új tanterv, 
10–12. osztályokban a régi.  

A hiányból fakadó nehézségekhez még hozzájárult a folyamatos megké-
settség jelensége, amely mind a tervezésben, mind a lebonyolításban, illetve az 
adatok feldolgozásában és az eredmények publikálásában is kényszerítő tényező 
volt. A tervezés szintjén ez azt jelentette, hogy figyelembe véve az erdélyi ma-
gyar diákok tudásszintjét vizsgáló empirikus vizsgálatok több évtizedes megké-
settségét, a prioritásokat számba véve, döntenünk kellett a mérés jellegének 
meghatározásáról és tárgyának a kiválasztásáról. 

Talán a körülményeinkre és az anyanyelvi neveléshez való érzelmi alapú 
viszonyulásra jellemző, hogy a magyar pedagógustársadalom egybehangzó vé-
leménye alapján a legsürgetőbb feladatnak a helyesírási képesség színvonalának 
a vizsgálata minősült. Az a vélemény, hogy a helyesírás az írásbeli műveltséget 
nagyban meghatározó elem, egybeesik az anyaországi tapasztalatokkal: „A ma-
gyar társadalom széles értelmiségi rétegei a magyar helyesírást, illetve a tanulók 
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helyesírási készségét egyfajta nemzeti önazonossági kérdésnek tekintik.” 
(Vidákovich–Cs. Czachesz 2001, 37) Ezért első országos hatókörű felmérésünk 
a helyesírási képesség vizsgálata volt, amelyet a magyarországi mintát követve 
az általános és középiskolában végeztünk el. Az eredmények értékelése után 
vált nyilvánvalóvá, hogy esetünkben célszerű a vizsgálatot elvégezni az elemi 
iskola záróévfolyamán is, ha az általános iskolában tapasztalt jelenségekre ma-
gyarázatot akarunk találni.  

A helyesírási vizsgálat lesújtó eredményei (a helyesírás elbizonytalanodá-
sa, a helyesírási hibák elfogadhatatlanul nagy száma a jelentést is meghatározó 
műveletekben – központozás, időtartam jelölése magán- és mássalhangzók ese-
tében, a mássalhangzók minőségi változásainak jelölése –; a rossz helyesírók 
magas százalékos aránya a vizsgált reprezentatív mintában) az írásképesség 
eróziójára utaltak, és az írásbeli anyanyelvhasználat vizsgálatának a szükséges-
ségére hívták fel a figyelmet. Ez egyben ki is jelölte azt a területet (képesség-
vizsgálatok), amelyen újabb vizsgálatsorozatot kell terveznünk. Bár a román 
közoktatás átalakítást célzó minisztériumi törekvések megkövetelték volna, és a 
magyar tantárgyi tudásszintmérések is jelezték, hogy mennyire fontosak az 
ilyen típusú vizsgálatok, mégis a fogalmazási képesség vizsgálata mellett dön-
töttünk. A fogalmazásvizsgálat volt a második országos hatókörű eredménymé-
résünk. 

A fogalmazási felmérés eredményadataiból körvonalazódó helyzetkép 
olyan sajátosságokat mutatott, amelyek körvonalazták az empirikus kutatások 
lehetséges és szükséges irányait. A szóismétlések gyakorisága, az idegen, főleg 
román kölcsönszavak előfordulása (a szórványban gyakori, de más régiókban is 
előfordul), a szinonimák feltűnő hiánya az igehasználatban, a tagadó és körül-
írásos formák alkalmazása a jellemvonásokat jelölő melléknévhasználatban, a 
nyelvi igénytelenség szókincsbeli problémákról árulkodtak. Mindez jelezte a 
szókincsvizsgálatok szükségességét, és a magyarországi szókincsvizsgálatok az 
eredmények pedagógiai gyakorlatba való visszacsatolásának a példáit is meg-
mutatták: Cs. Czachesz–Csirik (2002) szókincsvizsgálatának feldolgozása gya-
korisági szótár összeállítását eredményezte, amely lehetővé teszi a 10–16 éves 
korosztály nyelvhasználatának vizsgálatát; Nagy József a szóolvasó készség 
működését és alakulását vizsgáló kutatásában országos reprezentatív mintán 
mérte fel az olvasáskészség kritikus szókészletének ismeretét. (Nagy 2004) 

Az elemi és általános iskola diákjainak szövegeiben (régiótól függetlenül) 
jelentkező jellegzetes hibák (törés a gondolatmenetben, a gondolatmenet eltérü-
lése vagy kitérülése, hézag a gondolatmenetben, ismétlés) jelezték, hogy olyan 
vizsgálatokra (a fogalmazás gondolkodás-lélektani vizsgálata) lenne szükség, 
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mint amilyeneket Baranyai Erzsébet és Lénárt Edit (1959) és Kernya Rózsa 
(1988) végeztek.  

Mégsem az ilyen típusú vizsgálatokkal folytatódtak empirikus kutatásaink, 
mert ezek tervezését nem annyira a bajok forrásait feltárni kívánó oknyomozó 
logika alakította, hanem a kisebbségi oktatásban gyakorló pedagógusként dol-
gozó magyar tanítók és tanárok elvárásai, akik a közoktatási reform beindulásá-
ból következő új helyzetekkel és a folyamatok előkészítettlensége miatt tanítási-
tanulási kudarcokkal szembesültek. Ezeket az elvárásokat figyelembe kellett 
venni két okból: egyrészt, mert időszerű és megoldásra váró problémákra hívták 
fel a figyelmet; másrészt pedig, mert intézményes háttér hiányában a magyar 
pedagógustársadalom együttműködésével és tevékeny részvételével valósulhat-
tak csak meg az országos hatókörű mérések.  

1998-tól két képzési szakaszhoz kapcsolódtak vizsgálataink. Az elemiben 
az új kerettanterv bevezetésének előkészítő szakaszában megvalósíthatósági 
elemzéseket szerettünk volna elvégezni. A tervezett kutatásnak csak egy része 
valósult meg (a helyesírási és fogalmazási vizsgálatok). A kudarc jól példázta 
kiszolgáltatott helyzetünket: országos szinten fel sem merült az igény megvaló-
síthatósági vizsgálatokra. Mi megpróbáltuk önerőből megvalósítani ezeket, de 
az időből kicsúsztunk, a kerettanterveket bevezették. A követelményrendszer 
kidolgozásában a helyesírási felmérés tanulságait még hasznosítani lehetett, de a 
fogalmazástanítással kapcsolatos vizsgálatunk adatfeldolgozásával és –
kiértékelésével már elkéstünk. 

Az általános iskolai tanulmányokat záró alapvizsga bevezetésének hatására 
terveztük meg a magyar irodalom és nyelvtan tantárgyi tudásszintmérést, orszá-
gos hatókörű vizsgálatként, amelyet két egymást követő tanévben (1998-1999 
és 1999-2000) bonyolítottunk le. Orientáló mintának Kiss Árpád (1961) és 
Orosz Sándor (1998) vizsgálatát tekintettük, de az eredménymérés megtervezé-
sében igazodnunk kellett a Román Oktatási Minisztérium által kiadott szabály-
zathoz, amely rögzítette az alapvizsga metodológiáját, megjelölte a vizsga típu-
sát (szummatív), és az anyanyelv tantárgynál kijelölte a mérés tárgyát: olvasási, 
szövegértési, illetve irodalmi befogadóképesség; írásbeli kifejezőképesség; 
nyelvi ismeretek tudatos és funkcionális alkalmazásának a képessége. A mérő-
eszközök megszerkesztésében az anyanyelvi tanterv cél- és követelményrend-
szeréhez igazodtunk.  

Mivel mindkét vizsgálat előkészítő jellegű volt (2000-től már külső állami 
vizsga az általános iskolai tanulmányokat záró alapvizsga), ezért empirikus ku-
tatásunk középpontjában az értékelés objektivitása és megbízhatósága állt. Ezért 
azt is figyelembe vettük, hogy a nemzetközi gyakorlatban a széles diákréteget 
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érintő vizsgák értékelési rendszerének kidolgozása kötelező módon három sza-
kaszt foglal magába: szakember vagy szakemberek által kidolgozott normarend-
szer megalkotása; ennek a normarendszernek csoportban való megvitatása (ez a 
mi esetünkben különösen fontos, mert tanulóink különböző nyelvi és kulturális 
környezetben élnek); az előkészítő értékelési útmutatók és a valódi teljesítmé-
nyek közötti eltérések alapján új értékelési útmutatókat kell kidolgozni.  

Az értékelési rendszer kidolgozásában kiindulópont volt, hogy tárgyilagos-
nak, kellőképpen árnyaltnak (a feladat megoldását megvalósító részeredménye-
ket is kell értékelni) és országos szinten egységesnek kell lennie. 

Figyelembe véve azt, hogy az iskolai teljesítményt befolyásoló regionális 
(nyelvi és kulturális környezet) és környezeti (a település típusa) tényezők jelen-
tős mértékben különböznek az anyanyelvükön tanuló magyar diákok esetében, 
körültekintő mérlegelést kívánt annak eldöntése, hogyan jelöljük meg helyesen 
(a tantervi követelmények és a tanulók reális teljesítőképességének függvényé-
ben) azt a két küszöböt, amelyek közül: az alsó küszöb a teljesítőképesség elfo-
gadható minimális szintjét jelöli, vagyis azt a minimális pontszámot jelenti, 
amely az átmenő jegy (ötös) eléréséhez szükséges; a felső küszöb a teljesítőké-
pesség maximális követelményeket elérő vagy megközelítő szintjét jelöli, vagy-
is azt a maximális pontszámtól számított minimális pontszámot jelenti, amelyre 
már a jeles minősítés (tízes) megadható. Ez azért volt fontos, mert a két küszöb-
höz viszonyítva számíthatók ki azok a köztes intervallumok, amelyek pontszá-
mai jeggyé alakíthatók át. 

Végül, ami talán más kisebbségi helyzetben élő közösségek számára is ta-
nulságos lehet: tekintettel kellett lennünk tanulóink hátrányos helyzetére, magyar 
diáknak két nyelvből kellett „anyanyelvi” vizsgát tennie, az egyiket anyanyelv-
ből, a másikat pedig a hivatalos nyelvből (ugyanazokat a feladatsorokat kellett 
megoldaniuk, mint román anyanyelvű diáktársaiknak. Az általános műveltséget 
mérő vizsga két választható tantárgyából (Románia történelme, illetve földrajza) 
szintén románul kellett vizsgázniuk. (Mindkét tantárgyat az állam nyelvén tanít-
ják.) Tehát az anyanyelvi vizsga nem lehet a „legnehezebb”, de az anyanyelvű 
oktatás, ha hivatását komolyan veszi, a minőség követelményeiből sem engedhet.  

A 2000-es évek folyamatai felvetették egy újabb empirikus vizsgálat meg-
tervezésének időszerűségét. Két mozzanat is jelezte egy új mérés szükségessé-
gét: az országosan egységes vizsgák bevezetése az általános és a középiskolai 
szakasz végén, illetve az, hogy a 2004-ben végző évfolyamoknak az új tantervi 
követelményrendszer szellemében kell vizsgázniuk.  

A körülmények, a magyar pedagógustársadalom elvárásai, az adottságok 
(a munkacsoport kapacitása) együttesen határozták meg, hogy a fogalmazási 
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képességvizsgálatot ismételjük meg. A döntésnek voltak hátrányai és előnyei. 
Hátránynak számított az, hogy a kontrollmérésnek tervezett vizsgálat nem tette 
lehetővé azoknak az új eredményeknek a beépítését, amelyek a nemzetközi és 
magyarországi képességvizsgálatokban létrejöttek. Előnynek értékelhető, hogy 
lehetőség nyílt az új tantervek hatásainak a vizsgálatára, illetve annak felméré-
sére, hogy az új típusú vizsgák visszacsatoló hatása milyen mértékben érvénye-
sül a régiók szintjén. 

A 2005-2006-os tanévben bonyolítottuk le tíz éves kontrollmérésként a 
második országos hatókörű fogalmazási eredménymérésünket. A mintavétel 
eljárásaiban betartottuk a tíz évvel korábbi mérés szabályait, tehát a régiós mo-
dellt követtük a kiszámolt arányokkal, a minta rétegzettségét pedig a település-
típus és iskolatípus szerinti kiválasztás biztosította. A mintát bővítettük, mert ezt 
indokolták a szórványban újonnan létrejövő magyar tannyelvű tagozatok (ez 
néhány százalékkal módosította a szórvány arányát a magyar tannyelvű iskola-
hálózatban), illetve az országszerte szerveződő egyházi iskolák megjelenése. 
Bővítettük a háttérkérdőívet is a környezeti hatások szélesebb körű vizsgálata 
érdekében, illetve a nemzetközi mérésekben vizsgált, de általunk eddig még 
nem tanulmányozott kérdésköröket emeltünk be (tanulási motiváció, tanulási 
stratégiák és technikák; pályaszocializációval kapcsolatos kérdések; tanulással 
kapcsolatos információszerzési tapasztalatok és szokások, a tájékozódás straté-
giái). A mérőeszközök megszerkesztésében úgy jártunk el, hogy megtartottuk 
az 199-1996-os mérés néhány feladatát minden évfolyamon az összehasonlítás 
lehetősége végett, de új feladatokat is beiktattunk azzal a céllal, hogy a begyűlt 
anyag alkalmas legyen interdiszciplináris kutatásokra is. Az értékelés szempont-
rendszerét hozzáigazítottuk az új tantervi követelményekhez, de megtartottuk a 
már bevált analitikus szempontok szerinti értékelés gyakorlatát.  

A mérés második szakaszában, erdélyi viszonylatban először, szintén or-
szágos mintán a kötelező általános oktatás végén vizsgáltuk az iskolai tudás al-
kalmazhatóságát az írásbeli kifejezőképesség vonatkozásában.  

A fogalmazásmérés begyűlt dokumentációs anyagának reprezentativitása 
és gazdagsága felkínálta a multidiszciplináris feldolgozás lehetőségét. Ennek a 
felismerésnek a jegyében indultak el azok a vizsgálatok, amelyek arra vállalkoz-
tak, hogy a mérés együttműködő résztvevőiről, a diákokról is képet vázoljanak 
fel: bemutassák a különböző nyelvi és kulturális környezetben élő tanulók gon-
dolkodásmódját, az őket vezérlő értékrend főbb vonásait, tanuláshoz való vi-
szonyulásukat, pályaválasztással kapcsolatos gondjaikat, illetve hogy az önport-
rék dokumentációs anyaga alapján a diákok önreflexív gondolat- és fogalomvi-
lágának elemzésével feltárják: hogyan látják és jellemzik önmagukat; amelyek 
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vállalkoztak arra, hogy feltérképezik azokat a társadalmi háttértényezőket, ame-
lyek jelentősen befolyásolják az iskolai teljesítményt; feltárják azokat a ténye-
zőket, amelyek alakítják a tanulók anyanyelvi szocializációját (nyelvhasználat a 
családban, baráti körben, a különböző nyelvi regiszterekkel való megismerkedés 
lehetőségei); vizsgálják a tanulói teljesítmény és a családi háttér, a szülők isko-
lai végzettsége között kapcsolatokat.  

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy Románia ugyan bekapcsolódott a nemzet-
közi olvasás-szövegértés vizsgálatokba, de a magyar anyanyelvű tanulókra vo-
natkozóan nem kapunk hasznosítható értékeléseket az adatfeldolgozás alapján 
közzétett jelentésekből, halaszthatatlanná vált az olvasási és szövegértési képes-
ség színvonalának a vizsgálata a romániai magyar diákok körében. A 2008-
2009-es tanévben lebonyolítottuk az előméréseket a régiókat is reprezentáló kis 
mintán, majd a következő tanévben a főmérést végeztük el. Újabb tapasztala-
tunk az volt, hogy a kiszámíthatatlanság tényével a kutatás bármely szakaszában 
számolnunk kell: az előmérések lebonyolításához pályázattal pénzforráshoz ju-
tottunk, de a főmérés esetében már nem, így éppen a nagymintás vizsgálatot 
kellett teljes mértékben önerőből megvalósítani. 

Összegzés 
Eddigi tapasztalataink alapján megállapítható: a kisebbségi oktatás sajátos, 

a hiány különböző formáival jellemezhető körülményei között is meg lehet va-
lósítani helyzetfeltáró, a javításhoz kiindulópontokat szolgáltató eredményméré-
seket akkor, ha a közösség képes az önszerveződésre, mert közösségi célok ér-
dekében mozgósítani lehet a nyelvi kisebbség emberi erőforrásait (pedagógu-
sok, tanulók, egyetemi hallgatók).  

Eddigi empirikus vizsgálataink alakulástörténetében a következő szakaszok 
körvonalazódnak: az első (1992–2005) a helyzetfeltárás időszaka; a második 
(2005–2013) próbálkozás a felzárkózásra: problémafeltáró vizsgálatok, a begyűlt 
mérési anyagok összehasonlító vizsgálata, a dokumentációs anyag interdiszcipli-
náris szempontú feldolgozása; a harmadik szakasz (2013-tól) a tervek szerint a 
fejlesztés módszereinek feltárására összpontosítana. A megkésettséget bizonyít-
ja, hogy a helyzetfeltárás szándékával tervezett országos hatókörű mérésekre 
minden szakaszban sor került: a második szakaszban az olvasási és szövegértési 
képesség színvonalának vizsgálata, az anyanyelvű szakoktatás helyzetének a 
felmérését a 2013–2014-es tanévben indítottuk, a következő tanévre (2014–
2015) tervezzük a szakközépiskolások kulturális eszköztudásának a vizsgálatát. 

Az empirikus kutatások megtervezésekor figyelembe kell venni a nemzet-
közi pedagógiai gyakorlatban kialakult új tudáskoncepciók, kutatásmódszertanok 
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tanulságait, de mindig mérlegelni kell azt, hogy adottságaink (kétnyelvű kisebb-
ségi oktatás) és célkitűzéseink függvényében mit, milyen mértékben és ho-
gyan tudunk alkalmazni. Fontos az is, hogy a vizsgálat megvalósíthatóságának 
esélyeit alaposan és körültekintően kell felmérni, éppen a sajátos körülmények 
miatt. 

Az empirikus vizsgálatok egymásutánjának a tervezésében a pedagógustár-
sadalom elvárásait a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni, egy-
részt azért, mert jelzik a közoktatásnak azokat a megoldatlan problémáit, ame-
lyekre megoldást jelentő válaszokat várnak; másrészt azért, mert támogatásuk-
kal, cselekvő segítségükkel lehet megvalósítani az eredményméréseket. Ugyan-
akkor az elvárásokhoz való igazodásnak a szakmai szempontok határt szabnak: 
a fejlesztés módszereinek feltárására irányuló vizsgálatokat csak azután tervez-
hetünk, ha már elvégeztük a helyzetfeltárás munkáját.  
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Írásos önjellemzések vizsgálata tartalomelemzéssel 
(Horváth Zsófia Irén) 

Az 1995–1996-os tanévben lebonyolított országos hatókörű eredménymé-
rés (a fogalmazási képesség színvonalának a vizsgálata, Pletl 2001) megismétlé-
sére (kontrollmérés) 2005–2006-os tanévben került sor. Az új elemek bekerülé-
se az empirikus vizsgálatba azt a célt szolgálta, hogy a dokumentációs anyag 
legyen alkalmas interdiszciplináris kutatásokra is. Ennek a szándéknak megfele-
lően leíró szöveget igénylő fogalmazási feladatként került be a mérőeszközök 
közé a személyleírás, amelynek pszichológiai szempontú tartalomelemzése le-
hetővé teszi a diákok énképének a vizsgálatát.  

Az anyanyelvi képességvizsgálat és énképvizsgálat interdiszciplináris kuta-
tás, mely feltételezte a különböző tudományterületek kutatási módszereinek 
olyan jellegű szelekcióját, amely lehetővé tette a vizsgálat végrehajtását. Leg-
főbb szándékunk az volt, hogy betekintést nyerjünk a diákok gondolkodásvilá-
gába, és egy olyan oldalról közelítsük meg őket, amely kevésbé megszokott, 
független az iskolai teljesítményüktől, ugyanakkor tükrözi értékrendjüket, ér-
deklődéseiket, magatartásuk jellemzőit. Így választottuk ki az önjellemzés mód-
szerét, mely az oktatás-nevelés és a pszichológiai munkában egyaránt ismert és 
használt kutatási módszer.  

Az önjellemzés vagy személyleírás külső és belső tulajdonságokról készí-
tett portré. Nyitott végű, szabad, kötetlen válaszadásra épülő technika, fogalma-
zás. Az identitás, az énkép meghatározására használt speciális forma. Például a 
vizsgálati személyt arra kérik, hogy válaszoljon a Milyen vagyok? kérdésre (Bóta 
2002 idézi Tókos 2005, 51). Kőrössy (2002) szerint a módszer előnye, hogy a 
személyeknek azokat a kategóriáit ismerhetjük meg, amelyeket valóban használ 
az önjellemzésére. Elsősorban az önjellemzés fejlődésének a vizsgálatára szokták 
alkalmazni, mivel a vizsgálatban a változás több dimenziója is feltárul (például a 
tulajdonságkategóriák fejlődése a fizikaitól a mentális tulajdonságokig). 

A pszichológiai munkában alkalmazott írott önjellemzés (Aiken 1999; 
Kőrössy 2002; Sallay–Münich 1999) esetén, nem a szövegalkotás követelmé-
nyeire tevődik a hangsúly, hanem a tartalomra. A pszichológusok információ-
gyűjtés vagy a személyek megismerése céljából íratnak önjellemzéseket, a 
pedagógusok többnyire az oktatás-értékelés szándékával. Az írott önjellemzé-
sek pszichológiai elemzése akkor is megvalósítható/kivitelezhető, ha nyelvi 
szempontból a szöveg nem felel meg a minimális követelményeknek. Az 1. 
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mellékletben látható egy ötödikes diák önjellemzése, amelyben a szöveg minő-
sége gyenge fogalmazási képességre utal, de a tartalomelemzéssel 11 énkép-ka-
tegóriát tudtunk azonosítani. A 2. mellékletben példát látunk arra, hogy a fo-
galmazás jó színvonalú, de kevés én-kép kategóriát lehet azonosítani.  

Az általános iskola ötödik és nyolcadik évfolyamán a diákok leíró fogal-
mazásként önjellemzést írtak, amelyet a pszichológiai tartalomelemzés módsze-
rével dolgoztunk fel. A diákok a következő feladatot kapták: „Gyűjtsétek össze 
a legfontosabbnak tartott külső és belső tulajdonságaitokat, majd tervezzétek 
meg, milyen logikai felépítést követtek a szövegalkotásban (például: arc-törzs-
kezek stb.; részletező és/vagy átfogó jellemzés), végül készítsétek el önjellem-
zéseteket!”  

Kiegészítő feladat: 
Milyennek látnak szüleid? Sorolj fel öt tulajdonságot! 
Milyennek látnak barátaid? Sorolj fel öt tulajdonságot!  
Az önjellemzésekben előforduló énképösszetevők gyakoriságát életkorok, 

nemek, régiók és a település típusa szerint vizsgáltuk. Empirikus kutatásunk 
kérdései: milyen énkép-összetevők azonosíthatók az írásos önjellemzésekben; 
milyen gyakorisággal fordulnak elő a nem teljesítmény énkép-összetevők a diá-
kok önjellemzéseiben; milyen énkép-sémák aktiválódnak leggyakrabban az írá-
sos önjellemzésekben.  

1. A tartalomelemzés módszere 
A tartalomelemzés a nevelés- és társadalomtudományok egyik sajátos kuta-

tási módszere. Az 1. táblázatban bemutatjuk azokat a tudományterületeket, ame-
lyekben használják a tartalomelemzés módszerét, illetve példákat említünk a 
vizsgálható témákra.  

A klasszikus tartalomelemzés1 a kvalitatív vizsgálatokban használt mód-
szer, amely kiegészült a modern mennyiségi vizsgálatok követelményeinek 
megfelelő technikákkal. Denzin és Lincoln (1994) a következőképpen összegzik 
a kvalitatív kutatások sajátosságait: fókuszát tekintve multimetodikus, a vizsgá-
latok tárgyát interpretatív, naturalisztikus módon közelíti meg. Ez azt jelenti, 
hogy a kvalitatív kutatók a dolgokat azok természetes környezetében tanulmá-
nyozzák, és arra törekednek, hogy oly módon értelmezzék a jelenségeket, ami-
lyen jelentéseket az emberek adnak nekik. A kvalitatív kutatás mindazoknak az 
empirikus anyagoknak a kutatott felhasználását (studied use) és gyűjtését foglal-
ja magába, – esettanulmányokat, a személyes tapasztalatokat, az introspekciót, 
                                                 
1 mai használatban tartalomelemzés 
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az élettörténetet, az interjút, az obszervacionális, a történelmi, az interakciós és 
a vizuális szövegeket – amelyek leírják az egyének életében rejlő rutinszerű és 
problematikus mozzanatokat és jelenségeket (Denzin–Lincoln 1994, 2).  

 

1. táblázat. A tartalomelemzés által vizsgálható témák és tudományterületek 
(Krippendorf 1994 alapján) 

Tudományterületek Vizsgálható témák 
HUMÁNTUDOMÁNYOK 
Kommunikációkutatás, Média sajtóban, tévében megjelenő erőszak 
Nyelvészet  szókincsvizsgálat 
Irodalmi elemzés regények, irodalmi művek témái 
Pszichológia önjellemzések, személyiségvizsgálat 
Neveléstudományok iskolai tananyagok elemzése; diákok munkáinak 

elemzése 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
Szociológia nemzeti karakterek, politikai orientáció 
Antropológia rokonsági terminológia a népmesék, mítoszok 

világában 
Történelem történelmi dokumentumok 
POLITIKATUDOMÁNYOK válságkutatás, politikai folyamatok 

 

Babbie (2003) megfogalmazásában a tartalomelemzés beavatkozás-mentes 
vizsgálat, mely a rögzített emberi kommunikáció tanulmányozására alkalmas, 
mint például könyvek, folyóiratok, újságok, dalok, festmények, beszédek, leve-
lek, e-mail üzenetek, internetes hirdetések szövegei, törvények, alkotmányok. 
Krippendorff (1995) szerint üzenetek jelentésének vizsgálata. Olyan kutatási 
technika, amely adatokból az adatok összefüggésrendszerére levonható érvé-
nyes, megismételhető következtetéseket fogalmaz meg. Az üzenetek lehetnek 
jelek, szimbólumok, nyelvi elemek. 

A tartalomelemzés kvantitatívan orientált eljárás, amelyben standardizált 
mértékeket rendelnek hozzá metrikusan definiált egységekhez, és ezeket használ-
ják a dokumentumok elemzésére és összehasonlítására (Manning–Cullum-Swan 
1994). Antal (1976) értelmezésében a tartalomelemzés közlemények meg-
határozott célú elemzése. A közlemények lehetnek szóbeli és írott szövegek, fil-
mek, festmények, karikatúrák, bélyegek, jelvények, hirdetések, gyermekrajzok.  

1.1. Pszichológiai tartalomelemzés 
Ehmann (2002) szerint a pszichológiai tartalomelemzés önálló módszertani 

ágnak tekinthető, mivel a kvalitatív és kvantitatív adatokat pszichológiai válto-
zókként képes kezelni. A tartalomelemzés annak a felismerésnek a jegyében 
fogant, hogy ha elegendő mennyiségű szöveg áll rendelkezésünkre, akkor e 
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szövegek bizonyos elemeit megszámlálhatjuk, és ezáltal a szövegek között ér-
telmes összehasonlításokat tehetünk (Ehmann 2002). Az énkép vizsgálatokban 
egyik elsőként alkalmazott módszer a tartalomelemzés (content analyisis). Ön-
vallomások, önjellemzések, terápiás jegyzőkönyvek anyagából emeltek ki ön-
reflexiókat, melyeket különböző szempontok szerint kategorizáltak (Kulcsár 
1988; Montemayor–Eisen 1977; Sallay–Münich 1999; Zlate 2004; Nicolinia–
Cherubinia–Bomprezzib 2010). 

A tartalomelemzésnek két alapformáját alkalmazzák a nevelés- és társada-
lomtudományok vizsgálataiban. A klasszikus értelemben vett tartalomelemzés a 
kvantitatív (mennyiségi) tartalomelemzés, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem 
fordul a kvalitatív (minőségi) tartalomelemzésre is. Ehmann (2002, 51) Morant 
gondolatát idézi a klasszikus tartalomelemzésről: „A klasszikus tartalomelem-
zésben az érdeklődés fő fókusza az, hogy valamely téma milyen gyakorisággal 
jelenik meg a szövegben, vagyis ennek alapján, a fontosság (significance) a 
gyakorisággal (freguency) szinonim fogalom”. A kvalitatív vagy minőségi tarta-
lomelemzés az anyag jelentésével foglalkozik és a rejtett jelenségek és asszoci-
ációk dekódolását tűzi ki célul. 

A tartalomelemzés kétlépcsős technika. Először a szövegeket, tartalmakat 
adatokká alakítjuk, azaz olyan kategóriákat alakítunk ki, amelyekben bizonyos 
szabályok szerint besorolhatók a szövegek elemei. Ezt követően mennyiségi-
minőségi következtetéseket fogalmazunk meg, értelmezzük az eredményeket 
(Krippendorff 1980 idézi Szabolcs 2004). 

A tartalomelemzés megfigyelési egységei lehetnek személyes dokumentu-
mok, esettanulmányok, élettörténetek, életrajzok. Személyes dokumentumnak 
tekinthető bármely szabadon írt vagy elmondott beszámoló, mely szándékosan 
vagy akaratlanul információt szolgáltat szerzője életének struktúrájáról vagy 
dinamikájáról. Példák: önéletrajzok, naplók, levelek, nyílt kérdőívek (nem stan-
dardizált tesztek), szóbeli beszámolók (interjúk, gyónások, elbeszélések), bizo-
nyos irodalmi alkotások (Ehmann 2002). 

Krippendorff (1995) szerint a tartalomelemzés lépései a következők: (1) 
adatkészítés; (2) az elemzési egység meghatározása; (3) mintavétel; (4) kódolás; 
(5) az egyes kategóriákhoz tartozó relatív gyakoriságok elemzése; (6) értelmezés. 

A kvantitatív adat egyszerű ránézésre is azonosítható és megszámlálható, 
tehát manifeszt szövegelem. A kvalitatív adat úgynevezett transzformált adat, 
mert keletkezésének folyamatában kvalitatív (minőségi), de végtermék mivoltá-
ban már kvantitatív (mennyiségi). Akkor keletkezik, amikor egy új halmazt, 
ezáltal új minőséget rendelünk hozzá valamely korábban nem adatként létező 
jelenségre, és ennek révén olyan, mások által is észlelhető, értelmes és egymással 
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összemérhető mintázatokat teszünk láthatóvá a szövegekben, amelyek korábban 
rejtettek, látensek voltak. (Ehmann 2002) 

A kódolás az a művelet, amellyel a nyers adatokat standardizált formába 
alakítjuk át (Babbie 2003). Amikor a szöveget kódoljuk a szimbólumait, szava-
it, stb. előre megállapított kategóriához soroljuk. „A kódolás az a folyamat, 
melynek során a nyers adatokat módszeresen nagyobb egységekbe ötvözzük, 
amely azután lehetővé teszi a tartalom valóban lényeges tulajdonságainak a 
pontos és kvantitatív leírását.” (Antal 1976, 47) 

A kategóriák kialakításánál a következő szabályokra kell figyelni: (1) tük-
rözzék a kutatás célját; (2) legyenek kimerítőek; (3) egymással szemben legye-
nek kölcsönösen kizáróak; (4) egységes osztályozási rendszert tükrözzenek, 
azon alapuljanak, abból származzanak (Antal 1976). 

A tartalomelemzésnek, hasonlóan más kutatási módszerekhez, meg kell fe-
lelnie az objektivitás követelményének. Ez a megbízhatóság és érvényesség kri-
tériumának a teljesítése által biztosítható. A megbízhatóság azt veszi számba, 
hogy egy kutatási terv, annak bármelyik része, és a belőle származó adat milyen 
mértékben reprezentálja a reális jelenségkörben meglévő variációkat (Krippen-
dorff 1995). A megbízhatóság függ a kutató gyakorlottságától, a kategóriák vi-
lágosságától, a kódolási szabályok egyértelműségétől és az adatok egyértelmű-
ségétől. A tartalomelemzés megbízhatósága növelhető független kódolók, bírá-
lók bevonásával. Két vagy több kódoló esetén megállapítható az egyezés foka, 
vagyis a megbízhatósági együttható. (Antal 1976) 

„Az érvényesség (validitás) a kutatási eredményeknek azt a tulajdonságát 
jelöli, amely vitathatatlan tényként fogadja el őket. […] egy tartalomelemzést 
olyan mértékben tekintünk érvényesnek, amilyen mértékben következtetéseit 
alátámasztják a tőle függetlenül szerzett bizonyítékok is.” (Krippendorff 1995, 
169) Az érvényesség megállapításának egyik módszere, hogy a kutató a tarta-
lomelemzés módszerét egybeveti saját, más módon szerzett ismereteivel. „Az 
ilyen érvényességet tartalmi érvényességnek, vagy nyilvánvaló érvényességnek 
nevezzük.”(Antal 1976, 94) 

Kutatásunkban a Krippendorf (1995) által leírt lépéseknek megfelelően 
mutatjuk be az írott önjellemzések feldolgozásának a folyamatát. 

1. Adatkészítés: kvantitatív adatokat képeztünk a megszámlálható, mani-
feszt szöveg-elemekből, vagyis meghatároztuk a fizikai és pszichikai énkép-
összetevők gyakoriságát. 

2. Elemzési egységek: alapegységnek tekintettük a szót, és a szó jelentésével 
egyenértékű kifejezési formákat (köznyelvi metaforák, szólásmódok, képes kife-
jezések). Babbie (2003) szerint az elemzési egység lehet szó, téma vagy műfaj.  
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Kutatásunk elemzési egységeinek meghatározásánál több sajátos tényezőt 
vettünk figyelembe. A diákok nem mindig tudták a megfelelő szót a tulajdonsá-
gok megjelölésére, ezért különböző nyelvi eljárásokat (körülírás, tagadó forma, 
jelzős szerkezet) alkalmaztak tulajdonságaik megnevezésére. Például a jószívű 
ellentéte a rosszívű, és ezt a diák úgy fogalmazta, hogy „nem vagyok jószívű”. 
Ezért szükség volt arra, hogy elemzési egység legyen a szó jelentésével egyen-
értékű kifejezési forma is. A fogalmazásokban előfordultak a köznyelvi formák, 
sajátos formák, körülírásos formák („ha valaki bajban van, mindig segítek”), 
tagadó formák („nem vagyok szorgalmas”, „nem vagyok szép”), eufémisztikus 
kifejezések (például kövér helyett azt írták, hogy „nem vagyok elég sovány” 
vagy, „nem nevezhetem magam soványnak”). 

A tulajdonságokat, jellemvonásokat, lelkiállapotot kifejező szinonimákból 
nagyobb egységeket alkottunk. Például a jószívű, segítőkész, jólelkű, nagylelkű, 
jóindulatú, adakozó, önzetlen, önfeláldozó, ajándékozó, melegszívű, odaadó, 
bőkezű rokon értelmű szavakból a jószívű jellemvonás kategóriát alakítottuk ki 
(3. melléklet).  

A tiszta fogalomértelmezés a vizsgálat tartalmi megbízhatóságának az 
alapja, ezért a tartalmi egységek és a tartalmi egységekből kialakított nagyobb 
egységek megfelelő kialakítása alapvető követelmény volt.  

A vizsgálat érvényességét két tényező biztosítja: (1) A tartalomelemzés 
eredményei és a nyelvi vizsgálatok eredményei ugyanazt a struktúrát kell, hogy 
felvázolják: ahány pozitív tulajdonság van az énképben, annyit kell, hogy azo-
nosítson a nyelvészeti vizsgálat is a pozitív és negatív tulajdonságok pedig an-
toníma-párokba rendszerezhetők. (2) A tartalmi érvényesség mutatója az a tény, 
hogy a saját eredményeink megegyeznek-e más vizsgálatok eredményeivel. Er-
re az eredmények bemutatásánál térünk ki. 

3. Mintavétel: A vizsgálat mintája reprezentatív, mivel a valóságnak meg-
felelően leképezi az erdélyi magyar anyanyelvű és anyanyelven tanuló diákok 
számarányát régiók, település típus és az iskola típusa szerint.  

4. Kategorizálás, kódolás: A kategóriák kialakításában a diákok szövegei-
ben előforduló megnevezések képezték az alapot, és ezt ötvöztük a szakiroda-
lomban fellelhető tartalmi kategóriákkal. A szakirodalomból Sallay és Münich 
(1999) önjellemzésekre vonatkozó kategóriáit vettük figyelembe, és az általuk 
megnevezett főbb kategóriáknak meghatároztuk az alkategóriáit is (4. melléklet). 

A kategóriákat a következő szabályok figyelembe vételével alakítottuk ki: 
tükrözzék a kutatás célját, tehát az énképet alkotó faktorokat képviseljék; legye-
nek kimerítőek, tehát képezzék le a fogalmazásokban előforduló tartalmi infor-
mációk mindegyikét; a kategóriák egymással szemben legyenek kölcsönösen 
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kizáróak, azaz az egyes szót, vagy szó jelentésével bíró kifejezést csak egyetlen 
kategóriába soroljuk; egységes osztályozási rendszert tükrözzenek. 

Az írott anyag feldolgozásának első szakaszában kidolgoztuk a fő kategó-
riákat, majd a dolgozatok olvasása közben folyamatosan bővítettük. Így alakí-
tottuk ki a végleges fő- és alkategóriákat, amelynek megfelelően a fogalmazá-
sok szövegeit kódoltuk. A szövegek elemeit két független, előzetesen kiképzett 
személy sorolta a megfelelő kategóriákba, majd a kutatás vezetője ellenőrizte a 
munkát. A két kódoló közti egyezés Scott féle érték (π) 0,89 (Falus 2004 alapján). 

Az alkategóriák kialakításával lehetőség adódott a fizikai szelfre, a képes-
ségekre, érdeklődésre és személyiségvonásokra vonatkozó minden tartalom kó-
dolására. Például a Sallay és Münich (1999), valamint a Szitó és Orosz (1995) 
kategorizálás szerint a fizikai énképhez csak a testkép kategória tartozott és eb-
be kellett besorolni minden fizikai énkép tartalmat. Az alkategóriák létrehozá-
sával megvizsgáltuk a fizikai szelfen belüli tartalmi változatosságot. Hasonlóan 
jártunk el a képesség összetevőnél is, azaz létrehoztunk öt új alkategóriát  
(4. melléklet). Az eddigi tanulmányokban (Sallay–Münich 1999; Nicolinia–
Cherubinia–Bomprezzi 2010) a képességeknél nem különböztettek meg alkate-
góriákat. Például a Marsh és Shavelson (1985) hierarchikus modellben csak a 
testi képességek jelennek meg, mint a fizikai szelf része. A képesség alkategóri-
ák szerinti kódolással információt kaptunk arról, hogy a diákok milyen képessé-
geikre utalnak a leggyakrabban.  

5. Gyakoriságok: A kategóriák kialakítása és a kódolás után megállapítot-
tuk az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorisági értéket. Kereszttáblák készítésé-
vel megállapítottuk a gyakorisági értékek közötti szignifikáns különbségeket 
nemek, életkorok, régiótípusok és településtípusok szerint. 2  

6. Értelmezés: Az eredmények elemzésében a tényszerűségre törekedtünk. 
Először a hipotézisekkel vetettük össze a kapott adatokat, majd összevetettük az 
elméleti anyagban bemutatott ismeretekkel és vizsgálati eredményekkel. Az 
adatok feldolgozásához a következő statisztikai műveleteket végeztük: gyakori-
ság-számítás, kereszttáblák, t-próbák.  

Összegző gondolatok 
Az írásos önjellemzés módszer eltér az énképvizsgálatok területén ismert 

kérdőíves eljárásoktól, amelyek rövid idő alatt, könnyen feldolgozható adatokat 
biztosítanak a kutatónak. A kérdőívek, skálák, tulajdonságlisták nyilvánvaló 
előnyeik ellenére befolyásolják a vizsgált személyek gondolkodását, mert előre 
                                                 
2 Az eredményeket lásd Horváth (2011, 2012). 
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megfogalmazott kérdésekről kell, hogy eldöntsék, érvényes-e rájuk nézve. Az 
önjellemzés/tartalomelemzés beavatkozástól mentes vizsgálat, azaz a kutató 
nem indukál semmilyen témát, gondolatot a személynek, így sokkal reálisabb, 
hitelesebb és gazdagabb információkat tartalmaz. Jelen esetben a feladat a szö-
vegalkotás szempontjából volt részletezőbb, az útmutatás azokhoz az iskolai 
feladathelyzetekhez igazodott, amelyekben a fogalmazás képességét az iskolá-
ban fejlesztik. A tanulók nem ahhoz kaptak útmutatást, hogy hogyan jellemez-
zék önmagukat, hanem ahhoz, hogy az önmaguk jellemzését hogyan formálják 
meg nyelvi megnyilatkozásként. Tehát megvolt a tanulónak a választási lehető-
sége, szabadsága, hogyan készíti el az önjellemzést.  

Az önjellemzések alkalmazásának egyik korlátja, hogy az adatok megfele-
lő feldolgozásához szükséges a nagymintás kutatás. Az egyes énkép-tartalmak 
ritka előfordulása nem teszi lehetővé a kereszttáblák alkalmazását, és önkénte-
lenül arra késztetik a kutatót, hogy vonjon össze bizonyos tartalmakat, vagy 
csak a leíró statisztika műveleteit alkalmazza (pl. abszolút frekvencia, vagy 
gyakoriság érték). 

Az önjellemzések másik hátránya a szerteágazó információknak az értel-
mezhető adatokká való alakításából, valamint ezeknek világos, érthető rend-
szerzéséből adódnak. Arra törekedtünk, hogy a tartalomelemzés módszerének 
segítségével olyan kategóriarendszert alakítsunk ki, amelybe besorolható legyen 
az írott szöveg legtöbb eleme.  

Az aktuális énkép kategóriarendszer kialakításával azt a hiányt kívántuk 
pótolni, hogy a különböző elméletekben, kutatásokban fellelhető énkép-
kategóriák nem voltak alkalmasak az írásos önjellemzésekben előforduló énkép-
tartalmak azonosítására. A legismertebb Marsh és Shavelson (1985) hierarchi-
kus rendszer a nem teljesítmény énképnek csak három (társas, érzelmi, fizikai) 
összetevőjét ismerteti, így kimaradtak az olyan fontos tartalmak, mint a képes-
ségek, érdeklődés (preferenciák,), személyiségjegyek. A Sallay és Münich 
(1999) által ismertetett kategóriarendszer jó kiindulópontnak bizonyult a feldol-
gozáshoz, azonban nagyon sok tartalom összemosódott volna az alkategóriák 
nélkül. A fizikai szelf, képességek, érdeklődés, személyiségjegyek alkategóri-
áinak a kialakításával pontosabb képet kaptunk az önismereti gondolkodás 
sajátosságairól. Például (az életkori összehasonlítás eredményei alapján mind az 
ötödikesek, mind a nyolcadikosok ugyanolyan sémák (szemszín, hajszín, magas-
ság, alkat, arc) segítségével jellemzik önmagukat, de az egyes alkategóriák (öltö-
zet, alkat, esztétikai minősítés) eredményei között vannak különbségek. Az ötödi-
kesekre még jellemző a szép-csúf kétpólusú gondolkozás, értékelés, de a nyolca-
dikosok már árnyaltabban minősítik alkatukat, mely szerint a nyolcadikosok 
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képesek – az elvont gondolkodás (formális műveletek) fejlettségének köszönhe-
tően – önmagukat kívülről látni/rálátni önmagukra. Ugyancsak az elvont gon-
dolkodás fejlettségének köszönhetően a nyolcadikosok több elvont fogalommal 
jellemzik önmagukat, és ez a fizikai szelf leírására is érvényes.  

A tanulók személyiségjegyeinek ismerete támpontot nyújt viselkedésük 
megértéséhez, és teljesítményük értékeléséhez is. A fejlődésben levő személyi-
ség megismerése feltételezi a pozitív tulajdonságok meglátását és megtalálását. 
Erre támaszkodva segíthetjük a tanulókat abban, hogy leküzdjék a fejlődésüket 
akadályozó negatív személyiségvonásaikat.  

Vizsgálatunk bemutatásával hangsúlyozni kívántuk a pszichológiai kutatási 
eredményeknek a nevelés-oktatás területén való alkalmazhatóságát. Rendkívül 
fontos, hogy az empirikus kutatások eredményeit alkalmazni tudjuk a gyakorlati-
nevelési munkában, hiszen az iskola feladata az oktatás mellett az egészséges, 
kiegyensúlyozott személyiség kialakítása, a „szabad választásra” való felkészítés is. 
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Anyanyelvi kompetenciák: 
jelen és jövő a mérések tükrében 

(Harangus Katalin) 

Tanulmányomban az empirikus vizsgálatok közül kettőre alapozok. Az 
egyik a 2005–2006-os tanévben lebonyolított mérés, amely az írásbeli kifejező-
képesség színvonalának vizsgálatára irányult. A másik a 2009–2010-ben lebo-
nyolított eredménymérés, amelynek tárgyát az olvasási és szövegértési képesség 
színvonalának vizsgálata képezte. Mindkettő országos hatókörű eredménymérés 
volt a romániai magyar iskolahálózatban tanuló diákok körében. A reprezentatív 
mérés során használt vizsgálati minták átfogták az iskolai képzés mindhárom 
szakaszát (elemi, általános iskola, középiskola), figyelembe véve a település 
típusát (falu, város) és a régiók (szórvány, átmeneti, tömb) szerinti eloszlást 
(Pletl 2008, 15; Pletl 2012b, 20). 

Vizsgálatunkban, a kapott eredményadatok alapján, egy matematikai mo-
dellt javasolunk, amelynek segítségével előrevetíthetjük, oktatási szintek szerint 
haladva, a fogalmazási, illetve az olvasási és szövegértési képességek színvona-
lának alakulását.  

A becslést régiók szerint értelmezzük, ezen belül összegezve a tanulók kü-
lönböző műfajú szövegalkotási feladatokra, illetve szövegértési tesztekre (D – 
dokumentum jellegű szöveg; N – narratív szöveg) kapott eredményeit.  

A felállított matematikai modellnek két alapvető szerepe van az oktatás te-
rületén, az egyik a helyzetfeltáró (diagnosztizáló), a másik az előrejelző (prog-
nosztizáló) funkció. Helyzetfeltáró funkciója révén megállapítható, hogy milyen 
eszköztudással rendelkeznek a tanulók valamely oktatási szint megkezdésekor. 
Előrejelző funkciója alapul szolgál az anyanyelvi készségek és képességek ala-
kulási tendenciájának vizsgálatához. A modell lehetővé teszi a jelenlegi és az 
elkövetkező mérésekből származó adatok összehasonlítását is. 

Bevezető 
Információs társadalmunk egyre inkább megköveteli, hogy az oktatási 

rendszer olyan képzést biztosítson tanulói számára, amely révén megfelelő álta-
lános és anyanyelvi műveltséggel rendelkező, kulturált emberekké válhatnak, 
akik rendelkeznek azon anyanyelvi képességekkel és készségekkel, amelyek a 
hatékony kommunikációt lehetővé teszik, valamint további ismeretek megszer-
zésére, elsajátítására alkalmasak.  
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Az anyanyelv megfelelő szintű ismerete és sokoldalú használata elenged-
hetetlen feltétele az egyéni, a közösségi és a társadalmi kommunikációnak. Az 
anyanyelvi nevelésnek minden oktatási szinten építenie kell a tanulók meglévő 
anyanyelvi tudására, anyanyelvhasználatára. Kiemelten fontos a készség- és 
képességfejlesztés, hogy a tanulók képesek legyenek a körülményeknek, igé-
nyeknek és céloknak megfelelően szóban és írásban kommunikálni. Az anya-
nyelvi ismeretek fejlesztése, amely nemcsak befolyásolja, hanem segíti is a ta-
nulót a különböző műveltségi területekhez tartozó szakdiszciplínák elsajátításá-
ban, az elemi iskolában kezdődik el, és fokozatosan bővülő tárgykörrel folyta-
tódik az általános iskolában, valamint a középiskolában. 

Kutatásunkban az anyanyelvi készségek és képességek két alapvető terüle-
tét - a szövegértést és a szövegalkotást – vizsgáljuk, ugyanakkor előrevetítjük a 
képességek színvonalának várható alakulását, megbecsülve annak a tanuló ré-
tegnek a nagyságát, amely nem rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek 
birtokában eredményesen folytathatná tanulmányait. Mindkét felmérés eredmé-
nyei azt mutatják, hogy a tanulók egy része olyan mértékű lemaradással küzd, 
amely gátolja az önálló információszerzésben és tanulásban, vagyis amely le-
morzsolódáshoz vezet. 

Az iskolai élet hétköznapjaiban a lemorzsolódás szót nem használjuk, he-
lyette inkább metaforikus kifejezésekkel fogalmazunk: (mint) bukott, évismétlő, 
nem ment át a vizsgán, otthagyta az iskolát stb.  

A lemorzsolódás szakirodalmi említései közül a leggyakoribb értelmezések 
a következők: (a) az egyes programokból való kimaradás (b) az egyes program-
típusokból való kimaradás (c) a nappali iskolarendszerből való kimaradás és (d) 
az oktatási rendszer egészéből való kimaradás.  

A Pedagógiai lexikon az iskolai lemorzsolódást úgy definiálja, hogy „foko-
zatos kimaradás valamely iskolarendszerű képzésből”. Ez a meghatározás nem 
tekinti lemorzsolódásnak az évismétlésre való bukást, ha utána ugyanazon prog-
ramban folytatja valaki tanulmányait, de egy szakmaváltást vagy programváltást 
már igen.  

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az EUROSTAT korai iskolaelha-
gyóknak azokat tekinti, akik 22 éves korig nem szereznek ISCED 3 szintű, azaz 
középfokú végzettséget. Ez a definíció csak a végzettségre fókuszál.  

Az OECD3 éves kiadványában (Education at a Glance), a lemorzsolódási 
arányt a következőképpen fogalmazza meg: „azon tanulók aránya, akik az oktatási 

                                                 
3 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
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rendszer egy adott szintjét iskolai végzettség nélkül hagyják el”4. A meghatáro-
zás alapján azt tekinti lemorzsolódónak, aki beiratkozik valamilyen képzésre, de 
az adott képzési szinten nem szerez végzettséget. Ennek értelmében a program-
váltás nem tekinthető lemorzsolódásnak (Mártonfi 2008).  

A romániai Közoktatási Intézmények Szervezését és Működését Szabá-
lyozó Rendelet szerint lemorzsolódottnak tekinthetők „azon tanulók, akik az 
általános oktatás nappali tagozatát nem látogatják, és/vagy két évvel idősebbek 
az illető osztály tanulóinál.”5 Tehát a rendelet alapján, azok a tanulók, akik a 
saját korosztályuknak megfelelő iskolai képzésből kimaradtak, még két évig 
nem tekinthetőek lemorzsolódottaknak. Ezen időszak alatt sem az oktatási 
rendszerben nem szerepelnek, sem mint az iskolát elhagyók nincsenek nyilván-
tartva.  

Az Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Minisztérium az oktatás helyzetére vo-
natkozó hivatalos jelentéseiben a következő indikátort használja: „a tanév elején 
beiratkozott és ugyanezen tanév végén nyilvántartásban lévő tanulók száma kö-
zötti különbség százalékban kifejezett aránya.”6 A definíció alapján tanévenként 
hasonlítja össze a kezdő és a záró létszámot. Annak ellenére, hogy egy ponto-
sabb módszert alkalmaz a lemorzsolódás azonosítására, nem tökéletes megol-
dás, mivel nem veszi figyelembe az évközi „nem lemorzsolódásokat”, mint a 
külföldre távozást, az iskolák közötti mozgásokat, évismétlést, egyebek. 

Az Országos Statisztikai Hivatal honlapján fellelhető adatokat tekintve 
(1. táblázat), a lemorzsolódási arány 2005–2007 közötti időszakban enyhe nö-
vekedést mutat, mind a kötelező oktatás egészén, mind az egyes iskolai szinte-
ken. Míg a 2007–2008-as tanévtől kezdődően ez az arány csökkenő tendenciát 
mutat, addig a 2010–2011-es tanévben jelentős mértékben nő a lemorzsolódó 
tanulók aránya mindhárom oktatási szinten. 

A képzési szinteket tekintve megfigyelhető, hogy az elemi iskolások köré-
ben a legkisebb és a középiskolai tanulók esetében a legnagyobb a lemorzsoló-
dási arány.  
                                                 
4 www.oecd.org/dataoecd/10/7/41274044.pdf. “Dropout rate is defined as the proportion of stu-
dents who leave the specified level in the educational system without obtaining a first qualifica-
tion.” 
5 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, articolul 68, alineatul (5), 
p. 18. „… nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu 
mai mult de doi ani vârsta clasei respective.” 
6 Institutul Naţional de Statistică, Metodologia cercetărilor statistice din domeniul educaţiei. Bu-
curești, 2009. „… diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în 
evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport procentual faţă de numărul elevilor 
înscrişi la începutul anului şcolar.” 
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1. táblázat. Lemorzsolódási arány a közoktatási intézményekben (%) 

Oktatási forma 
2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Elemi  1,5 1,7 1,8 1,4 1,4 1,6 
Általános iskolai 2,1 2,3 2,2 1,9 1,7 2 
Középiskola 2,7 3,3 2,9 2,4 2,2 3,2 

 
A 2010–2011-es tanévtől kezdődően nincs hivatalos adatunk a lemorzsoló-

dási arányról, de ismertek az érettségi vizsgák eredményei. 2011-ben a sikere-
sen érettségizők aránya 43,86% volt, 2012-ben 41,485%-uk és 2013-ban 
52,45%-uk érte el a júliusi időszakban az érettségi vizsga érvényességéhez 
szükséges 6-os átlagot.7 Az érettségi vizsgák eredményei arról tanúskodnak, 
hogy az adott területen az érettségi vizsgakövetelmények szerint elvárható átla-
gos tudásszintet a tanulók jelentős hányada nem éri el.  

Habár tartalmilag eltérőek, egymásnak részben ellentmondók a lemorzso-
lódás értelmezései, mindegyiknek van jogosultsága. A felsorolt definíciók nyo-
mán felmerül a kérdés, hogy ebben a tanulmányban mit értünk lemorzsolódá-
son? A matematikai modellünk alapján azoknak a tanulóknak a számát tudjuk 
előrevetíteni, akiknek a képességvizsgálatok tesztjeiben nyújtott gyenge telje-
sítménye valószínűsíti, hogy egy következő oktatási szinten nem tudnak megfe-
lelni az iskola elvárásainak. Vagyis az elemi iskolások valószínűleg nem tudnak 
az általános iskolai szint elvárásainak megfelelni, az általános iskolások való-
színűleg nem tudnak érettségit adó középiskolai képzésben továbbtanulni, és a 
középiskolások nem tudnak az érettségi követelményeinek eleget tenni, mivel 
nem rendelkeznek azokkal az anyanyelvi készségekkel és képességekkel, ame-
lyek szükségesek az egyes műveltségterületek elsajátításához.  

A lemorzsolódó tanulók számának matematikai tanulmányozását matema-
tikai modellalkotással végezzük. 

Matematikai modellalkotás – a modellezés és a modell 
Modellezésen a valóságos rendszer lényegi tulajdonságainak felismerését, 

és azok valamilyen formájú leképzését értjük (Pokorádi 2008). Segítségével 
megragadhatjuk a valóság egy részét, és lényegét változatlanul hagyva meg-
fogalmazzuk és rögzítjük a valóságos jelenségekre vonatkozó ismereteinket.  
                                                 
7 Az arányok nem tartalmazzák a pótérettségi eredményeit, amelyek a következőképpen alakultak: 
2011-ben 1,68%-os, 2012-ben 21,82%-os, 2013-ban 17,70%-os volt az átmenési arány. Az ará-
nyok a www.edu.ro honlapon fellelhető eredmények alapján voltak kiszámolva (utolsó megtekin-
tés: 2014.06.30.). 
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A modellezés révén igazolni tudjuk elméleti eredményeinket, valamint megva-
lósíthatjuk különböző jelenségek előrejelzését.  

Napjaink mérnöki gyakorlatában a leggyakrabban alkalmazott modell a 
matematikai modell, amely nem más, mint a vizsgált rendszerben lejátszódó 
folyamat tulajdonságai közötti összefüggések megfogalmazása. Ez a folyamat a 
modellezés céljának rögzítésével kezdődik, ezt követi a modell felépítéséhez 
használható a priori ismeretek összegyűjtése, amely magába foglalja a jelenség-
re vonatkozó strukturális és parametrikus információkat. Végül a modellezendő 
rendszer változói közötti összefüggéseket egy matematikai struktúrába képez-
zük le, amelynek ismerete meghatározza a matematikai modellekben szereplő 
egyenletek számát és típusát.  

Megjegyzendő, hogy minél több a priori információt használunk modellal-
kotás során, annál kevésbé lesz ésszerű a modellünk. Gyakorlatilag, minél több 
információt használunk fel a változók kialakításában, illetve minél több infor-
mációt viszünk be a modell-törvény szabályaiba, annál nagyobb szabadsággal 
rendelkezünk a modellezési eljárásban. Ennek egyik következménye, hogy ha a 
maximális, vagyis az összes lehetséges információt felhasználnánk, akkor nincs 
szükségünk modellre, mivel minden információ eleve elérhető. Az 1. ábrán lát-
ható diagram ezen okfejtést szemlélteti. 

 

1. ábra. Általános modellezési tulajdonságok közötti összefüggés (Szirtes 2006) 

A modellalkotás rövid, sematikus leírásával nem csak a matematikai mo-
dellezés összetettségét, hanem a benne rejlő lehetőségek széles skáláját is érzé-
keltetni próbáltuk. 

tetszőleges 
skála 

a priori 
információ 
mennyisége 
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szint 

tetszőleges skála 
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A matematikai modellt leíró egyenlet 
A feldolgozás eredményeként kapott adatok alapján egy olyan matematikai 

modellt állítottunk fel8, amelynek segítségével előrevetíthetjük a fogalmazási, 
illetve az olvasási és szövegértési képességek színvonalának alakulását külön-
böző oktatási szinteken: elemi, általános és középiskolai szinten. 

A modell egyenletét a következő módon határoztuk meg: 

 ( ) ( ) ( ) ( )nkA q y k B q q u k e k      1 1 , 

ahol ( )y k  – paraméterek bemenete, 
 ( )u k  – paraméterek kimenete, 
 ( )e k  – a kimeneten feltételezett „zaj”, amely a modellhibák nagy részét 
okozza. 

A modell kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy kapcsolatot teremtsünk a 
vizsgált rendszer ki- és bemenő paraméterei között. Ennek megfelelően a mo-
dellt az A és B polinomokkal jellemeztük, 

( ) ...1 1
11      na

naA q a q a q , 

( ) ...1 1
0 1

      nb
nbB q b b q b q , 

amelyekben a paraméterek meghatározását a legkisebb négyzetes módszerre 
alapoztuk, vagyis egy négyzetes eltérésnek kerestük a minimum értékét. 

Előrejelzésünk célja az volt, hogy a rendszert jellemző tulajdonságok jövő-
beli értékeit oly módon adjuk meg, hogy a tényleges és a becsült értékek közötti 
eltérés, vagyis a hiba értéke minimális legyen. Tökéletes becslés esetén ez az 
érték nulla lenne, ellenben a valóságban ilyen nincs, hiszen mindig létezik egy 
olyan tényező, melynek hatását nem vettük figyelembe. Így azt feltételeztük, 
hogy az előrejelzésünk annál jobb, minél kisebb a hiba értéke. 

A felállított, ( )e k  mérései zajt tartalmazó matematikai modell a következő 
struktúrával rendelkezik (2. ábra):  

2. ábra. A matematikai modell blokkdiagramja 

                                                 
8 Köszönetemet fejezem ki dr. György Katalinnak a modell meghatározásában nyújtott támogatá-
sáért, aki hasznos tanácsaival, szakmai ismereteivel segítette munkámat. 

( )v k

( )e k

( )u k   

( )B q  
( )A q
1  + 
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Az anyanyelvi képességszínvonal modell-becslésének eredményei 
Modellbecslés során a mért ( )u t  bemenet és a zajos ( )y t  kimenet értékeit 

összegyűjtjük az u  és y oszlopvektorokban, felépítjük a megfigyelésekből álló 

és két oszloppal jelentkező  z y u  mátrixot, megválasztjuk a rendszermo-

dellt és az abban szereplő polinomok fokszámait, meghatározzuk a holtidő érté-
két  nk  és elvégezzük az identifikációt. Az identifikációs módszer feladata, 
hogy meghatározza a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva a polinomok 
optimális paramétereit, miközben az ( )e t  zaj értékei ismeretlenek. Mint para-
méterbecslési módszert, a mintából származó eredményadatokra az ARX mo-
dell diszkrét idejű identifikációs modell-becslését alkalmazzuk. A MATLAB 
programcsomag segítségével különböző modellosztályokat illesztünk a mért 
adatokra. 

A modell bemenő paramétereit – tekintettel az egymásra épülő képzési 
szakaszok sorrendjére (elemi, általános iskola, középiskola) – mindig egy ala-
csonyabb, kimenő paramétereit pedig egy magasabb szintű iskolai szakasz ké-
pezi. Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a különböző iskolatípusokban 
az egyes évfolyamokon mért/elért eredmények mindig egy alacsonyabb oktatási 
szakaszon megszerzett ismeretekre épülnek, illetve mindig egy alacsonyabb 
szintű iskolai képzés alakítja ki azokat a készségeket, amelyek elengedhetetle-
nül szükségesek egy következő iskolai képzéshez. Ennek megfelelően, első 
szinten a modell bemenő adatait az elemi osztályok, a kimenő adatokat az álta-
lános osztályok, míg a második szinten a bemenő adatokat az általános osztá-
lyok, a kimenő adatokat középiskolai osztályok eredményei képezik.  

A becslést régiók (szórvány, átmeneti régió, tömb) szerint végeztük, ezen 
belül összegeztük képzési szakaszok szerint a tanulóknak a különböző típusú 
(szövegalkotási/szövegértési) feladatokra kapott eredményeit. 

A következőkben, a szórványban, az iskolai képzés legalsó szintjén végzett 
olvasás- és szövegértés képességre vonatkozó becslés grafikus ábrázolását ele-
mezzük, amikor is a modell bemenő adatait a 3. osztályok, a kimenő adatokat a 
7. osztályok eredményei képezték.  

A 3. ábrán a diákok 0–100 értékek közötti teljesítményük eloszlását jelení-
tettük meg. Az ábra jól szemlélteti, hogy a diákok nagy része, vagyis 60–70%-
uk az 50 pontszám alatti értékmezőben helyezkedik el, csak egy kis százaléká-
nak teljesítménye nagyobb, mint 50 pont, ugyanakkor egyetlen diák sincs, aki a 
maximális pontszámot elérte volna. 
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3. ábra. Diákok által élért pontszámok

A modellt alkalmazva, a mért eredményeket ismerve, meghatározzuk a b
csült eredmények értékeit úgy, hogy a hiba értéke minél kisebb le
és becsült eredmény közötti eltérés görbéjét a 4. ábra szemlélteti.

 

4. ábra. A mért és a becsült eredmény különbsége

A jobb áttekinthetőség kedvéért a hiba értékeit csoportosítva jelenítjük meg 
(5. ábra). Ha megfigyeljük, hogy az egyes szakaszokra hány adat esik, látható, 
hogy a legtöbb eredmény a nullához közel eső érték körül szerepel.

 

5. ábra. A hiba hisztogramja

A gyakorisági eloszlást tekintve láthatjuk, hogy a nullához közel levő ért
kek kiugróan a leggyakoribbak, ettől eltérő érték 

Amennyiben a modell-becslést egy következő iskolai szinten alkalmazzuk, 
vagyis a bemenő adatokat a 7. osztályok, a kimenő adatokat a 11. osztályok 
eredményei képezik, az előbbi ábrákhoz hasonló grafikonokat kapunk.

 
Diákok által élért pontszámok 

A modellt alkalmazva, a mért eredményeket ismerve, meghatározzuk a be-
csült eredmények értékeit úgy, hogy a hiba értéke minél kisebb legyen. A mért 

. ábra szemlélteti. 

 
s a becsült eredmény különbsége 

A jobb áttekinthetőség kedvéért a hiba értékeit csoportosítva jelenítjük meg 
aszokra hány adat esik, látható, 

hogy a legtöbb eredmény a nullához közel eső érték körül szerepel. 

 
A hiba hisztogramja 

A gyakorisági eloszlást tekintve láthatjuk, hogy a nullához közel levő érté-
 gyakorlatilag nem létezik.  

becslést egy következő iskolai szinten alkalmazzuk, 
vagyis a bemenő adatokat a 7. osztályok, a kimenő adatokat a 11. osztályok 
eredményei képezik, az előbbi ábrákhoz hasonló grafikonokat kapunk. 
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A lemorzsolódó tanulók aránya a becslés tükrében 
A vizsgálatok átfogták az egyes iskolai képzések szakaszait:  
1. az olvasás és szövegértési képesség felmérése az elemi harmadikos, az 

általános iskola hetedikes és a középiskola tizenegyedikes tanulói köré-
ben történt (Pletl 2012b, 20);  

2. a fogalmazási képesség felmérésénél az iskolai képzés egyes szakaszai-
nak záró évfolyamait választottuk ki: az elemi iskola negyedik osztá-
lyát, az általános iskola nyolcadik osztályát, valamint a középiskola 
végzőseit9 (Pletl 2008, 14).  

A kiválasztott célpopuláció körében egy-egy év eltérés volt a két mérés kö-
zött. A mérőeszközöket különböző műfajú szövegalkotási feladatok, illetve ol-
vasási és szövegértési képességet mérő tesztek alkották. 

1.1. Az olvasás és szövegértési képesség alakulásának becslése 
Az adatbázist a 2009–2010-es tanév második felében lebonyolított olvasás- 

és szövegértési képesség felmérésének adatai alkotják. Minden évfolyamon a 
diákok két olvasási tesztet (egy dokumentum és egy narratív jellegű szöveggel) 
oldottak meg. Mindkét teszt esetében az elérhető maximális pontszám 100 pont 
volt. A tanuló által megvalósított pontszám egyenlő volt a teszteken elért ered-
mények összegével, amelyet a feladatok megoldására kapható maximális pont-
számok összegének 100%-hoz viszonyítottunk. Ennek megfelelően a teljesít-
mények eloszlását egy százas skálán vizsgáltuk, az egyes pontszámokat tízes 
értékintervallumokba összevonva. 

2. táblázat. Eloszlási adatok – szórvány 

teljesítmény 
intervallum elemi általános középiskola 

0–10 2% 1% 1% 
10–20 4% 8% 10% 
20–30 10% 19% 15% 
30–40 19% 25% 27% 
40–50 26% 25% 29% 
50–60 29% 15% 13% 
60–70 10% 5% 4% 
70–80 1% 1% 1% 
80–90 0% 3% 0% 

90–100 0% 0% 0% 

                                                 
9 Az általános iskolai szinten az ötödik osztályosok körében is felmértük a fogalmazási képesség 
színvonalát, azonban ennek eredményeit a tanulmányban nem használjuk fel, mivel a becslési 
modellnél csak az egyes iskolai képzések záró évfolyamait választottuk ki.  
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A 2. táblázat a szórványban mért eloszlás adatait összesíti, míg a 
látható grafikon oktatási szintek szerint ábrázolja.

Az iskolai szintek eloszlási görbéje szerint nincs jelentős különbség az 
egyes évfolyamok között. Eltérés abban mutatkozik, hogy a középréteg hol h
lyezkedik el. Míg az elemi iskolások 55%-a a 40 és 60 pont közötti sávban t
lálható, addig az általános iskolások 50%-a, a középiskolások 55%
pont közötti intervallumban helyezkedik el. A 70 feletti értéksávban a tanulók 
csupán 1%-a található, kivételt képeznek az általános iskolások, ahol még a 80 
és 90 pont között mintegy 3%-uk teljesített, viszont a maximális pontszámot 
egyetlen tanuló sem érte el.  

 

6. ábra. A szórványban mért teljesítmények eloszlása

Mint az eloszlási adatok is mutatják, legnagyobb az átlagteljesítmény az 
elemi iskolában, ehhez képest az általános iskolásoké 4,1 ponttal kevesebb, 
majd a középiskolások teljesítményei következnek, ahol az átlagteljesítmény 
újabb 2,1 ponttal csökken. A becslés eredményeit tekintve (
ben azt feltételezzük, hogy a harmadikosok várható eredményei a hetedike
mért eredményeivel lesznek egyenlők, azon tanulók aránya, akik jelenlegi t
dásszintjük alapján lemorzsolódnának, 9,92%-ra tehető. 

A következő oktatási szinten, ahol az általános iskolások várható eredm
nyeinek becsléséhez a hetedikesek és a tizenegyed
vesszük alapul, a lemorzsolódó tanulók aránya 21,27%, vagyis ez az arány 
megkétszereződik a középiskolában (8. ábra). 

 

. táblázat a szórványban mért eloszlás adatait összesíti, míg a 6. ábrán 
i szintek szerint ábrázolja. 

Az iskolai szintek eloszlási görbéje szerint nincs jelentős különbség az 
egyes évfolyamok között. Eltérés abban mutatkozik, hogy a középréteg hol he-

a a 40 és 60 pont közötti sávban ta-
a, a középiskolások 55%-a a 30 és 50 

pont közötti intervallumban helyezkedik el. A 70 feletti értéksávban a tanulók 
a található, kivételt képeznek az általános iskolások, ahol még a 80 

uk teljesített, viszont a maximális pontszámot 

n mért teljesítmények eloszlása 

Mint az eloszlási adatok is mutatják, legnagyobb az átlagteljesítmény az 
skolásoké 4,1 ponttal kevesebb, 

majd a középiskolások teljesítményei következnek, ahol az átlagteljesítmény 
újabb 2,1 ponttal csökken. A becslés eredményeit tekintve (7. ábra), amennyi-
ben azt feltételezzük, hogy a harmadikosok várható eredményei a hetedikesek 
mért eredményeivel lesznek egyenlők, azon tanulók aránya, akik jelenlegi tu-

ra tehető.  
A következő oktatási szinten, ahol az általános iskolások várható eredmé-

nyeinek becsléséhez a hetedikesek és a tizenegyedikesek mért eredményeit 
szük alapul, a lemorzsolódó tanulók aránya 21,27%, vagyis ez az arány 
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7. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya első szinten a szórványban 

 

 
8. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya második szinten a szórványban 

A 3. táblázat összesíti az egyes értékintervallumokban a tanulók százalékos 
arányait, a 9. ábrán látható grafikon ábrázolja az eloszlási görbét az átmeneti 
régióban.  
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3. táblázat. Eloszlási adatok – átmeneti régió

teljesítmény 
intervallum elemi általános

0–10 2% 2%
10–20 6% 6%
20–30 13% 15%
30–40 19% 24%
40–50 20% 35%
50–60 18% 16%
60–70 16% 2%
70–80 4% 0%
80–90 1% 0%

90–100 0% 0%
 

Az elemi és középiskolások eloszlási mutatói m
folyamon a középréteg, vagyis a diákok 85%-a a 20 és 70 pont közötti értéki
tervallumban helyezkedik el. Mindkét évfolyamon 40 pont alatt és 50 pont felett 
a tanulók 40-40%-a található. Az általános iskolások görbéje abban tér el, 
a diákok 90%-a egy szűkebb, a 20 és 60 pont közötti sávban található, 50 pont 
felett csak 18%-uk teljesít. A maximális pontszámot itt sem érik el a tanulók.

 

9. ábra. Az átmeneti régióban mért teljesítmények eloszlása

Az eloszlási adatok azt tükrözik, hogy két iskolatípus, az elemi és a közé
iskolások között nincsenek számottevő különbségek. Az általános iskolások és a 
másik két évfolyam között már jelentősebbek az eltérések, átlagban 5,1 pont az 
elemi, illetve 6,2 pont a középiskola közötti különbség

átmeneti régió 

általános középiskola 

2% 3% 
6% 7% 

15% 15% 
24% 15% 
35% 20% 
16% 20% 
2% 15% 
0% 4% 
0% 1% 
0% 0% 

Az elemi és középiskolások eloszlási mutatói megegyeznek: mind a két év-
a a 20 és 70 pont közötti értékin-

tervallumban helyezkedik el. Mindkét évfolyamon 40 pont alatt és 50 pont felett 
a található. Az általános iskolások görbéje abban tér el, hogy 

a egy szűkebb, a 20 és 60 pont közötti sávban található, 50 pont 
uk teljesít. A maximális pontszámot itt sem érik el a tanulók. 

Az átmeneti régióban mért teljesítmények eloszlása 

, hogy két iskolatípus, az elemi és a közép-
iskolások között nincsenek számottevő különbségek. Az általános iskolások és a 
másik két évfolyam között már jelentősebbek az eltérések, átlagban 5,1 pont az 
elemi, illetve 6,2 pont a középiskola közötti különbség. 
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A modell segítségével végzett előrejelzés eredménye 14,33%, amennyiben 
a modell bemenő paramétereit a harmadikosok és kimenő paramétereit a hetedi-
kesek adatai képezik (10. ábra). 

 

10. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya első szinten az átmeneti régióban 

Az első szinthez viszonyítva a második szinten, ahol a bemenő paraméte-
reket a hetedikesek és a kimenő paramétereket a tizenegyedikesek eredményei 
alkotják, a lemorzsolódási arány 21,95%. Ez az arány az átmeneti régióban a 
legmagasabb. 

 

11. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya második szinten az átmeneti régióban 
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A 4. táblázat összesíti, a 12. ábrán látható grafikon ábrázolja az 
tokat a tömbben. 

4. táblázat. Eloszlási adatok 

teljesítmény 
intervallum elemi általános

0–10 1% 2%
10–20 3% 12%
20–30 5% 14%
30–40 14% 18%
40–50 19% 22%
50–60 27% 16%
60–70 23% 11%
70–80 7% 4%
80–90 1% 1%

90–100 0% 0%
 

Az eloszlásgörbék jelzik, hogy a három iskolai szint közötti teljesítmén
ben jelentős különbségek vannak. Már abban eltérések mutatkoznak, hogy a 
tanulók hány százaléka milyen értékintervallumban helyezkedik el. Az elemi 
iskolások mintegy 60%-a az átlag feletti kategóriában található, viszont a köz
pes és a jó kategóriában csupán 8%-uk. Az általán
a 70-ig arányos eloszlás látható, itt található a tanulók 88%
számokat csupán 5%-a ér el. A középiskolában a legegyenlőtlenebb az eloszlás, 
a tanulók 3%-a nem boldogul a feladatokkal. Itt két tömb alakul ki, az
10 és 30 pontszámok között, a tanulók 32%-a található itt, a másik a 30 és 60 
pontszámok között, a tanulók 58%-ával. Maximális pontszámot egyetlen tanuló 
sem valósít meg. 

 

12. ábra. A tömbben mért teljesítmények eloszlása

grafikon ábrázolja az eloszlási ada-

Eloszlási adatok – tömb 

általános középiskola 

2% 4% 
12% 20% 
14% 16% 
18% 18% 
22% 22% 
16% 14% 
11% 4% 
4% 2% 
1% 1% 
0% 0% 

Az eloszlásgörbék jelzik, hogy a három iskolai szint közötti teljesítmény-
égek vannak. Már abban eltérések mutatkoznak, hogy a 

tanulók hány százaléka milyen értékintervallumban helyezkedik el. Az elemi 
a az átlag feletti kategóriában található, viszont a köze-

uk. Az általános iskolában a 20 pontszámtól 
ig arányos eloszlás látható, itt található a tanulók 88%-a. Magasabb pont-

a ér el. A középiskolában a legegyenlőtlenebb az eloszlás, 
a nem boldogul a feladatokkal. Itt két tömb alakul ki, az egyik a 

a található itt, a másik a 30 és 60 
ával. Maximális pontszámot egyetlen tanuló 

A tömbben mért teljesítmények eloszlása 
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Ahogy felfelé haladunk az egymásra épülő képzési szakaszokon, a tanulók 
által az elért átlagok rendre csökkennek. Az elemi iskolások átlagteljesítményé-
től az általános iskolásoké 7,6 ponttal és ez utóbbitól a középiskolásoké 8,3 
ponttal marad el. Ha a lemorzsolódási arányt nézzük, amelyet jelen esetben a 
harmadikosok és a hetedikesek által elért átlagteljesítmények eredményeiből 
becsültünk meg, akkor a régiók közül a tömbben a legkisebb ez az arány: 7,92% 
(13. ábra). Ezt az értéket alátámasztja az elemi iskolások átlageredménye, amely 
egyedül a tömbben több mint ötven pont, vagyis az elérhető pontszám több, 
mint fele.  

 

13. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya első szinten a tömbben. 

A második szinten, a hetedikesek és a tizenegyedikesek átlageredményei 
alapján becsült lemorzsolódási arány 9,42% (14. ábra).  

Ha a régiók közötti különbségeket vizsgáljuk, akkor megfigyelhető, hogy a 
lemorzsolódási arány mindkét szinten a tömbben a legkisebb, ezt követi a szór-
vány, és az átmeneti régióban a legnagyobb. Amennyiben a harmadikosoknak a 
következő iskolai szinten várható eredményeit vizsgáljuk meg, azon tanulók 
aránya, akik tanulmányaikat folytatva feltehetően nem tudnak megfelelni a kö-
vetelményeknek, 4,41%-al nagyobb az átmeneti régióban, mint a szórványban 
és 2%-al nagyobb a szórványban, mint a tömbben. Ugyanígy ha a hetedikesek-
nek a következő iskolai szinten várható eredményeit vizsgáljuk, a lemorzsolódó 
tanulók aránya az átmeneti régióban 12,53%-al nagyobb, a szórványban pedig 
11,85%-al nagyobb, mint a tömbben. 
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14. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya második szinten a tömbben. 

1.2. A szövegalkotási képesség alakulásának becslése 
Az adatbázis a 2005-2006-os tanévben, különböző iskolatípusokban lebo-

nyolított fogalmazási képesség színvonalának felméréséből származó eredmé-
nyeket tartalmazza. Az elemistáknak a mese műfajában kellett hosszabb terje-
delmű szöveget alkotniuk. A nyolcadikosok négy műfajban (élménybeszámoló, 
levél, személyleírás, tanács), a tizenkettedikesek három műfajban (esszé, tudósí-
tás, tanács) írtak fogalmazást. 

Az átlagos teljesítményeket a vizsgált változókra kapott pontszámok ösz-
szegéből számoltuk ki úgy, hogy a feladat megoldására kapható maximális 
pontszámhoz viszonyítottuk a megvalósított pontszámot. Ennek megfelelően a 
teljesítmények eloszlását egy tízes skálán vizsgáltuk, amelyen az egyes értékin-
tervallumokat összevontuk és a tanulókat teljesítményük alapján öt csoportra 
osztottuk: elégtelen, gyenge, közepes, jó, jeles (Pletl, 2008, 36.). (5. táblázat). 

5. táblázat. A tanulók eloszlási mutatói évfolyamok és régiók szerinti eloszlásban. 

Régiók IV. osztály VIII. osztály XII. osztály 

Szórvány 
Elégtelen 8,60% 10,87% 17,45% 
Gyenge 36,56% 40,22% 42,95% 
Közepes 23,66% 26,09% 19,46% 
Jó 16,13% 17,39% 15,44% 
Jeles 15,05% 5,43% 4,70% 
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Átmeneti 
Elégtelen 7,88% 15,66% 4,92% 
Gyenge 35,15% 41,64% 29,51% 
Közepes 23,03% 21,00% 27,32% 
Jó 22,42% 11,03% 24,04% 
Jeles 11,52% 10,68% 14,21% 

Tömb 
Elégtelen 8,42% 17,68% 3,68% 
Gyenge 37,73% 32,60% 24,23% 
Közepes 19,05% 22,38% 27,91% 
Jó 15,38% 18,78% 30,98% 
Jeles 19,41% 8,56% 13,19% 

 

Az eloszlási adatok azt tükrözik, hogy nincs jelentős eltérés a régiók kö-
zött. A tanulók nagy része az elégtelen és gyenge kategóriában helyezkedik el. 
A közepes kategóriába a tanulók 20–30%-a sorolható, míg a jó – jeles interval-
lumban csak a tanulók negyede található.  

Ha régiók szerinti bontásban vizsgáljuk az eloszlási adatokat, akkor a mu-
tatók között már jelentősebb különbségeket figyelhetünk meg. A negyedikesek 
körében az elégtelen – gyenge intervallumban azonos módon alakulnak az el-
oszlási mutatók minden régióban, a közepes – jó – jeles kategóriában már van-
nak eltérések a régiók között. Annak ellenére, hogy az átmeneti régióban keve-
sebb tanuló ér el jeles minősítést, mint a szórványban és a tömbben, a közepes 
és a jó intervallumban ez a különbség kiegyenlítődik.  

Oktatási szintek szerint haladva, a nyolcadikosok eloszlási mutatói a két 
szélső intervallumban mutatnak jelentős eltéréseket. Az átmeneti régióban 50%-
al, a tömbben 70%-al több tanuló található az elégtelen kategóriában, mint a 
szórványban, ezzel szemben a tömbben 20%-al kevesebb, és a szórványban fele 
annyi diák ér el jeles minősítést, mint az átmeneti régióban.  

A tizenkettedikesek eloszlási mutatói között a leghangsúlyosabb az eltérés. 
Az eloszlás mutatói nagy különbséget mutatnak a szórvány és a másik két régió 
között. A szórványban az elégtelen – gyenge intervallumban található a tanulók 
60%-a. Míg a szórványban négyszer több a nem teljesítő diákok aránya (elégte-
len kategória), mint a másik két régióban, addig a jeles intervallumban ez az 
arány megfordul, az átmeneti régióban és a tömbben négyszer több a tanulók 
száma, mint a szórványban. 

A lemorzsolódási arányokat tekintve, a negyedikesek és a nyolcadikosok 
pontszámai alapján végzett becslés eredményei a következőképpen oszlanak 
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meg: a szórványban 7,52%, az átmeneti régióban 10,21%, és a tömbben 2,24% 
a lemorzsolódó tanulók száma (15. ábra). 

 

15. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya első szinten

A nyolcadikos és a tizenkettedikes tanulók átlageredményei alapján a b
csült lemorzsolódók száma 9,34% a szórványban, 4,82% az átmeneti régióban 
és 1,96% a tömbben (16. ábra). 

 

16. ábra. Lemorzsolódó tanulók aránya második szinten

ban 7,52%, az átmeneti régióban 10,21%, és a tömbben 2,24% 

Lemorzsolódó tanulók aránya első szinten 

A nyolcadikos és a tizenkettedikes tanulók átlageredményei alapján a be-
a szórványban, 4,82% az átmeneti régióban 

Lemorzsolódó tanulók aránya második szinten 



A lemorzsolódási arányokat alátámasztják a tanulók által elért átlagere
mények. Az első szinthez képest a második szinten
kal nő, addig az átmeneti régióban 5,39%-kal, a tömbben pedig 0,28%
csökken a lemorzsolódó tanulók száma. 

1.3. A szövegértési és a szövegalkotási képesség alakulásának ö
szehasonlítása 

Ha régiók szerinti bontásban vizsgáljuk az elo
nyek azt tükrözik, hogy jelentős különbségek vannak a szövegértés és a szöve
alkotás terén. Mindhárom régióban a szövegértés felméréséből származó átl
gok alacsonyak, alig érik el az ötven pontot. Ezzel szemben a szövegalkotás 
felméréséből származó átlagok a gyenge és közepes kategóriába tartoznak. A
ban is jelentős eloszlásbeli eltérések mutatkoznak, hogy oktatási szintek szerint 
haladva a középréteg hol helyezkedik el, milyen értéksávban található a tanulók 
nagyobb része. Az átlagok és az eloszlási adatok közötti különbségek alát
masztják az alkalmazott matematikai modell által számolt lemorzsolódási ar
nyokat. 

A szövegértés és a szövegalkotás közötti lemorzsolódási különbségeket 
tükrözik a 17. és a 18. ábrákon látható grafikonok

 

17. grafikon. Lemorzsolódó tanulók összehasonlítása első szinten

A kapott lemorzsolódási arányokat összehasonlítva megállapítható, hogy 
mindhárom régióban az anyanyelvi teljesítmény a szövegértés területén kisebb, 
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A lemorzsolódási arányokat alátámasztják a tanulók által elért átlagered-
második szinten míg a szórványban 1,82%-

al, a tömbben pedig 0,28%-kal 

1.3. A szövegértési és a szövegalkotási képesség alakulásának ösz-

Ha régiók szerinti bontásban vizsgáljuk az eloszlási átlagokat, az eredmé-
nyek azt tükrözik, hogy jelentős különbségek vannak a szövegértés és a szöveg-
alkotás terén. Mindhárom régióban a szövegértés felméréséből származó átla-
gok alacsonyak, alig érik el az ötven pontot. Ezzel szemben a szövegalkotás 

lméréséből származó átlagok a gyenge és közepes kategóriába tartoznak. Ab-
ban is jelentős eloszlásbeli eltérések mutatkoznak, hogy oktatási szintek szerint 
haladva a középréteg hol helyezkedik el, milyen értéksávban található a tanulók 

agok és az eloszlási adatok közötti különbségek alátá-
masztják az alkalmazott matematikai modell által számolt lemorzsolódási ará-

A szövegértés és a szövegalkotás közötti lemorzsolódási különbségeket 
grafikonok. 

Lemorzsolódó tanulók összehasonlítása első szinten 

A kapott lemorzsolódási arányokat összehasonlítva megállapítható, hogy 
mindhárom régióban az anyanyelvi teljesítmény a szövegértés területén kisebb, 
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és a szövegalkotás területén nagyobb. Első szinten, mikor a becslést az elemi és 
általános iskolások adatai alapján végezzük, megfigyelhető, hogy mind a sz
vegértés, mind a szövegalkotás terén a legmagasabb lemorzsolódási arány az 
átmeneti régióban mutatkozik. Ehhez viszonyítva a szórványban 3
sebb a lemorzsolódó tanulók száma mindkét területen. A lemorzsolódás a 
tömbben a legkisebb, ahol a szövegértésnél 30%
tásnál pedig 70%-kal kevesebb, mint az átmeneti régióban.

 

18. grafikon. Lemorzsolódó tanulók összehasonlítása második szinten
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A tanulmányban bemutattuk az egyes oktatási szakaszok átlagos fejlettségi 
szintjét, valamint az egymást követő szintek eredményadatait összevetve, 
nyomon követtük az anyanyelvi írásbeli kommunikációs, illetve szövegértési 
képesség színvonalának az alakulását. 

A szövegalkotás és szövegértés méréseinek eredményei alapján végzett 
becslések adatait összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy mindhárom régióban az 
iskolai lemorzsolódás a szövegértés esetében volt a legnagyobb, illetve azt, 
hogy a régiók közötti különbségek minden iskolai szakasz esetében fennálltak.  

A felállított matematikai modell alapul szolgál az anyanyelvi készségek és 
képességek alakulási tendenciájának vizsgálatára, valamint lehetővé teszi a je-
lenlegi és az elkövetkező mérésekből származó eredményadatok összehasonlítá-
sát. Helyzetfeltáró szerepének köszönhetően információt nyújt arról, hogy a ta-
nulók milyen tudásszinttel kezdik az iskolai képzés adott szakaszát, hogy meg-
felelnek-e az elvárásoknak, következésképpen jelzésértékkel bír pedagógusnak, 
tanulónak egyaránt. Előrejelző jellegéből adódóan olyan korrekciós programok 
bevezetésében és kidolgozásában játszhat javaslattételi szerepet, amelyek segít-
séget nyújtanak a tanulási folyamat megtervezésében. 
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Továbbtanulási tervek az erdélyi magyar diákok 
körében két országos felmérés tükrében 

(Gergely Erzsébet) 

Jelen tanulmány az erdélyi magyar diákokra vonatkozó két nagy kutatás 
adataira támaszkodik: egyrészt a 2005–2006-os tanévben végzett írásbeli kom-
munikációs készség színvonalára irányuló mérésre, valamint a 2009–2010-es 
tanévben lezajlott olvasási-szövegértési képességekre fókuszáló vizsgálatra. 
Ezek a kutatások a készségek, képességek felmérése mellett lehetőséget biztosí-
tottak más szempontú vizsgálódásokra is, mint pl. a diákok énképe, a teljesít-
mény és a társadalmi háttér közötti összefüggések feltárása.  

Jelen tanulmányban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a társadalmi háttér be-
folyásolja-e a továbbtanulási szándékot, illetve hogy azok körében, akik folytat-
ni szeretnék a tanulmányaikat, milyen tényezők befolyásolják a továbbtanulás 
nyelvének megválasztását. 

A szakirodalom arra mutatott rá, hogy az iskolai életút azon fordulópontja-
in, ahol el kell dönteni, hogy a tanuló folytatja-e tanulmányait, s ha igen, akkor 
hol lesz a folytatás, a családok „racionális döntéseket” hoznak anyagi helyzetük 
és a továbbtanulástól remélt haszon függvényéven (Boudon 1974). Goldthorpe a 
továbbtanulási fordulópontoknál szerepet játszó aspirációk mentén rámutat arra, 
hogy a különböző társadalmi rétegekből származó tanulók eltérő „társadalmi 
távolságra” vannak egy-egy adott oklevél megszerzésétől, így pl. az alacso-
nyabb társadalmi rétegekből származók nagyobb társadalmi távolságra vannak 
az egyetemi diploma megszerzésétől, mint középosztálybeli társaik. Mare 
(1980) ilyen döntések sorozatának tekinti az iskolai életutat, és a „döntési fa” 
fogalmát alkalmazva vizsgálja az egyes iskolai szintekre való átmenet valószí-
nűségét, valamint a családi háttér hatását ezekre a valószínűségekre. 

Tény, hogy az oktatás expanziójával csökkenni látszik a családi háttér ha-
tása az iskolai életútra, hiszen ha magas arányban tanulnak tovább a diákok, 
akkor kiegyenlítődnek az esélyegyenlőtlenségek, mindenki folytathatja a tanul-
mányait, ha akarja. Így van-e? 

Az erdélyi magyar fiatalokra vonatkozóan a Mozaik 2001 vizsgálat kereté-
ben született néhány tanulmány, amely az iskolai sikeresség, iskolai életút, illetve 
a társadalmi háttér összefüggéseit járta körül (Csata 2005; Papp Z. Attila 2005).  

A Mozaik 2001 adatai alapján az erdélyi középiskolásoknak mintegy a 88%-
a tervezi tanulmányainak folytatását az érettségi megszerzése után. A kutatás 
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eredményei szerint a régió, a nem, a szülők iskolai végzettsége bizonyultak 
olyan társadalmi mutatóknak, amelyek hatást gyakorolnak a továbbtanulásra. 
Konkrétan a kutatók azt tapasztalták, hogy: 

– a székelyföldi diákokra alacsonyabb továbbtanulási kedv jellemző, mint 
más régiók diákjaira (a kutatás nem tér ki a szórványmegyékre); 

– nemek szerint a lányok nagyobb arányban tervezik a továbbtanulást, mint 
a fiúk; 

– a továbbtanulási szándékot jobban befolyásolja az anya iskolai végzett-
sége, mint az apáé;  

– a tévézés és a családi munkába való bevonás negatívan, a különórák és a 
tanulásra fordított hétvégi idő pozitívan hat a továbbtanulási szándékra. 

A 2005–2006-os kutatás 
A 2005–2006-os kutatás elsősorban a diákok írásbeli kommunikációs ké-

pességeinek a mérésére fókuszált (az eredményeket lásd Pletl 2011, valamint 
Pletl 2012a), de a mérés keretében használt kérdőív lehetővé teszi a továbbtanu-
lási szándék és a továbbtanulás tannyelvének megválasztásának vizsgálatát (lásd 
az 1-es számú mellékletben a kérdőív azon kérdéseit, amelyek adatait jelen ta-
nulmány feldolgozza).  

Ebben az országos mérésben összesen 2953 diák vett részt (a negyedik, 
ötödik, nyolcadik, illetve a tizenkettedik évfolyamról). A kisorsolt iskolák, ame-
lyek diákjai bekerültek a felmérésbe reprezentatívak a demográfiai-nyelvi régi-
ókra, így megoszlanak a szórvány, átmenet és tömb régiók között. 

A diákok nyelvi környezetét illetően az adatok azt mutatják, hogy elsősor-
ban azok tanulnak magyarul, akik eleve magyar családban élnek, a mintába ke-
rült végzősök 93,8%-a ugyanis magyarul beszél a családban, és a tanulóknak 
mindössze 6,2%-a származik román vagy kétnyelvű családból.  

A tágabb családra, azaz a rokonságra is érvényes, hogy nagyrészt a magyar 
a kommunikáció nyelve, a diákok több mint háromnegyede kifejezetten magya-
rul beszél a rokonaival és kevesebb, mint egynegyede használja a román nyelvet 
(is) a rokonokkal való kommunikációban. 

Baráti körben a tanulók több mint a fele beszél magyarul, 43,4%-uknak 
kétnyelvű vagy egynyelvű román a baráti köre. 

A szomszédokkal való kommunikációban jelenik meg a legnagyobb mér-
tékben a román nyelv használata, a tizenkettedikeseknek valamivel több, mint a 
fele használja a román nyelvet (is) a szomszédokkal való érintkezésben, míg 
48,9%-uk beszél a szomszédjaival is kizárólag csak magyarul. 

A hétköznapi interakciók nyelve és a továbbtanulási szándék között nem 
tapasztaltunk szignifikáns összefüggést. 
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Azonnal változik a kép, ha a továbbtanulás nyelvét vizsgáljuk: azoknak, 
akik tanulmányaik folytatását tervezik érettségi után, el kell dönteniük azt is, 
hogy milyen nyelven szeretnék folytatni tanulmányaikat. És itt már számít, 
hogy mennyire volt/van jelen életükben más nyelv is az anyanyelv mellett. 

Ilyen kontextusban vizsgálva a mikrokörnyezetben beszélt nyelv(ek) és a 
továbbtanulás nyelvének megválasztása közötti összefüggéseket, a következő 
eredményeket kapjuk: 

Azoknak a diákoknak, akik a családban magyarul beszélnek, szinte két-
harmada tervezi, hogy anyanyelvén folytatja a tanulmányait, valamivel több, 
mint egytizede (13,8%) szeretné románul folytatni a tanulást, és egyötödének 
(21,6%) más tervei vannak vagy nem válaszol. Azok a diákok azonban, akik a 
szűk családban románul (is) beszélnek, mindössze 39%-ban szeretnék magyarul 
folytatni a tanulmányaikat, 31%-uk románul tanulna tovább, és 29,3% tervez 
egyebet vagy nem válaszol. 

A tágabb családban magyarul beszélők kétharmada (68,4%-a) tervezi, hogy 
magyarul tanul tovább érettségi után, 12,1%-uk szeretne románul tanulni to-
vább, és egyötödüknek (19,5%) vannak más tervei vagy nem válaszolnak. 
Azoknak, akik két nyelven vagy románul beszélnek a rokonaikkal, 42,5%-a ter-
vezi, hogy magyarul tanul tovább az érettségi után (azaz 25%-kal kevesebben 
mint a rokonaikkal csak magyarul beszélők). 26,2%-uk szeretne románul tanul-
ni tovább (kétszer annyian, mint azok, akik a rokonaikkal magyarul beszélnek). 
31,3%-uk tervez valami mást, illetve nem válaszol. 

A baráti kört illetően, azoknak a diákoknak, akik a barátaikkal magyarul 
beszélnek, szinte a háromnegyede tervezi, hogy magyarul folytatja tanulmányait 
az érettségi után, mindössze 7%-a szeretné románul folytatni a tanulást, és egy-
ötöde (20,5%) tervez mást, vagy nem válaszol.  

Csökken a magyarul továbbtanulni akarók, és hangsúlyosan növekszik (há-
romszorozódik) a románul továbbtanulni akarók száma azok között, akiknek két-
nyelvű a baráti köre, vagy pedig egynyelvű román (lásd a 3-as számú táblázatot). 
Azok aránya, akiknek más irányú terveik vannak, illetve nem válaszolnak 23,5%. 

A szomszédokkal való kommunikáció nyelve is hatással van a továbbtanu-
lás nyelvének megválasztására. Azoknak a diákoknak, akik a szomszédjaikkal 
magyarul beszélnek, 70,2%-a tervezi, hogy magyarul tanul tovább, 8,2%-a sze-
retné románul folytatni a tanulmányait és 21,6%-ának vannak más tervei, illetve 
nem válaszol. 

Azoknak a diákoknak pedig akik a szomszédjaikkal románul is beszélnek 
56,8%-a szeretne magyarul tanulni tovább, 21,3%-a románul, és 21,9%-ának 
vannak más tervei vagy nem válaszol. 
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A nyelvi környezet tehát hatást gyakorol a továbbtanulás nyelvének meg-
választására: azok a diákok, akik mindennapi interakcióikban többet, több szín-
téren is használják a román nyelvet, nagyobb arányban választják a román nyel-
vű felsőfokú képzést (a magyar nyelvi dominanciájú környezetben azok aránya, 
akik románul folytatnák a tanulmányaikat felsőfokon 10% alatt van, míg a két-
nyelvű vagy román nyelvi dominanciájú környezetben élő diákok 20% fölötti 
arányban választják tanulmányaik román nyelven való folytatását). 

Régiók szerint közelítve a továbbtanulási szándékot és a továbbtanulás 
nyelvének megválasztását azt tapasztaljuk, hogy a továbbtanulási szándék és a 
régió között nincs szignifikáns összefüggés, ám a régió és a továbbtanulás nyel-
vének a megválasztása között szignifikáns az összefüggés 

Így azoknak a diákoknak, akik a tömbben (azaz domináns magyar nyelvű 
környezetben) élnek a kétharmada (67,1%) tervezi, hogy magyarul folytatja ta-
nulmányait az érettségit követően, 9,8%-uk szeretne románul tanulni tovább és 
23,2%-a tanulna más nyelven tovább vagy nem válaszol.  

Az átmeneti régióban (kétnyelvű környezet) élő diákoknak a 62,9%-a sze-
retne magyarul tanulni tovább, 8,6%-a románul folytatná tanulmányait, és 
28,6%-a szeretne más nyelven tanulni tovább vagy nem válaszol. 

Szórványban (domináns román nyelvű környezetben) a diákoknak a fele 
szeretné magyarul folytatni a tanulmányait (52,4%), közel egyharmada (30%) 
románul tanulna tovább, és 17,6%-a tanulna más nyelven vagy nem válaszol. 

Azt látjuk tehát, hogy abban a régióban a legmagasabb azok aránya, akik ma-
gyarul szeretnének továbbtanulni, ahol a magyar nyelvi dominancia a jellemző, és 
ahogy a magyar lakosság aránya csökken egy régióban (és ezzel együtt teret veszít 
a magyar nyelv használata), csökken azok száma is, akik magyarul szeretnének 
továbbtanulni és növekszik azok aránya, akik románul tanulnának tovább. 

Az iskola típusa szignifikáns összefüggést mutat mind a továbbtanulási 
szándékkal, mind a továbbtanulás nyelvének megválasztásával. Ennek megfele-
lően az elméleti iskolában tanuló diákok 91,7%-a szeretné folytatni a tanulmá-
nyait érettségi után, és mindössze 8,3%-a nem, míg a szakiskolákba járó diá-
koknak a 77,6%-a szeretné folytatni a tanulmányait, és 22,4%-a nem. 

 

1. táblázat. Továbbtanulási szándék az iskola típusa szerint – XII. osztály (p < 0,001) 

Iskola típusa Továbbtanul Nem tanul tovább 
Elméleti líceum 91,7% 8,3% 
Szakközépiskola 77,6% 22,4% 

 

A továbbtanulás nyelvének a megválasztását illetően mind az elméleti is-
kolába járó diákoknak, mind a szakiskolák tanulóinak több mint a 60%-a  
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szeretné magyarul folytatni a tanulmányait az érettségi vizsga után. Eltérést in-
kább azoknak az arányában látunk, akik románul szeretnének továbbtanulni: az 
elméleti iskolák diákjainak ugyanis a 15,6%-a tervezi, hogy románul folytatja a 
tanulmányait, míg a szakiskolák diákjainak a 6%-a szeretne románul tanulni 
érettségi után. Különbözik azok aránya is, akiknek más tervei vannak a további-
akban: az elméleti iskolások 21,9%-a tartozik ide, a szakiskolásoknak pedig a 
31,3%-a. 

Fiúk, lányok egyaránt 90%-os arányban tervezik a továbbtanulást. A fiúk 
önszelekciója korábban érvényesült, hiszen nyolcadik osztályban még elég ki-
egyensúlyozott a fiúk-lányok részvételi aránya az oktatásban, tizenkettedik osz-
tályban azonban már a diákok egyharmada fiú, és kétharmada lány (lásd Ger-
gely 2012a). 

A magyarul olvasott könyvek száma szignifikáns összefüggést mutat a to-
vábbtanulás nyelvével (a más nyelven olvasott könyvek nem szignifikánsak a 
továbbtanulás tannyelvét illetően). Azok, akik magyarul szeretnék folytatni a 
tanulmányaikat átlagosan többet is olvasnak (7,96 magyar nyelvű könyv a mé-
rést megelőző egy év alatt) mint azok a társaik, akik más nyelven szeretnének 
továbbtanulni (6,11 magyar nyelvű könyv a mérést megelőző egy év alatt). 

Érdekes módon a felmérésben a tizenkettedikesek által megírt műfajok kö-
zül (esszé, tanács, tudósítás) egyedül az érettségi vizsga követelményrendszeré-
ben szereplő műfaj, az esszé mutat szignifikáns összefüggést a továbbtanulás 
tannyelvével (2-es számú táblázat). Ennek megfelelően azok, akik magyarul 
szeretnék folytatni a tanulmányaikat az esszében fél jeggyel nagyobb átlagot 
(7,31) értek el, mint azok, akik románul szeretnék folytatni a tanulmányaikat 
(6,83). 

 

2. táblázat. A továbbtanulás nyelve és a magyarul olvasott könyvek száma, valamint az 
esszében elért pontszám közötti összefüggések (p < 0,05) 

 
Magyarul tanul 

tovább 
Románul tanul 

tovább 

Más tervei 
vannak, illetve 
nem válaszol 

Magyarul olvasott könyvek 
száma egy év alatt 

7,96 6,11 6,72 

Esszében elért pontszám 7,31 6,83 7,25 
 
A továbbtanulási szándék és az írásbeli kommunikációs készség, az olva-

sott könyvek száma, nyelve között nincs szignifikáns összefüggés. 
A továbbtanulás nyelve nem mutat szignifikáns összefüggést a nemmel.  
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3. táblázat. Továbbtanulás tannyelv szerint – XII. osztály (*p < 0,05 ***p < 0,001) 

 Magyarul tanul 
tovább 

Románul tanul 
tovább 

Más tervei 
vannak, illetve 
nem válaszol 

Nyelvi környezet***    
Családban magyarul 
beszél 64,7% 13,8% 21,6% 

Családban románul (is) 
beszél 39% 31,7% 29,3% 

Barátokkal magyarul 
beszél 72,2% 7,3% 20,5% 

Barátokkal románul (is) 
beszél 51,6% 24,9% 23,5% 

Rokonokkal magyarul 
beszél 68,4% 12,1% 19,% 

Rokonokkal románul 
(is) beszél 42,5% 26,1% 31,3% 

Szomszédokkal magya-
rul beszél 70,2% 8,2% 21,6% 

Szomszédokkal romá-
nul (is) beszél 56,8% 21,3% 21,9% 

Régió***    
Szórvány 52,4% 30% 17,6% 
Átmeneti régió 62,9% 8,6% 28,6% 
Tömb 67,1% 9,8% 23,2% 
Iskola típusa*    
Elméleti líceum 62,5% 15,6% 21,9% 
Szakközépiskola 62,7% 6% 31,3% 

 

A 2009–2010-es kutatás 
Az olvasási és szövegértési képességek mérésekor a teljesítmény társadal-

mi hátterének vizsgálatában több olyan változót alkalmaztunk, amely a 2005–
2006-os kutatásban is szerepelt egyrészt azért, hogy az adatok összevethetőek 
legyenek, másrészt meg azért, hogy lássuk, hogy időben milyen tendenciák raj-
zolódnak ki. Természetesen alkalmaztunk olyan változókat is, amelyek a koráb-
bi méréshez képest újak, illetve volt, amit a korábbi kutatás tapasztalatai alapján 
módosítottunk, azzal a reménnyel, hogy árnyaltabb, pontosabb képet kapunk 
egy-egy konkrét jelenségről. 

A nyelvi környezet vizsgálatában az első, ami szembetűnik, az, hogy a csa-
ládban beszélt nyelv kihat a továbbtanulási szándékra – 2006-ban ugyan a család-
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ban beszélt nyelv nem mutatott szignifikáns összefüggést a továbbtanulási 
szándékkal, ezúttal azonban azok, akik ugyanazt a nyelvet beszélik a családban, 
mint az iskolában, nagyobb arányban tervezik a továbbtanulást, mint azok, akik 
a családban más nyelven (is) kommunikálnak. Így az egynyelvű magyar csalá-
dok gyerekei 84,3%-ban, míg az egynyelvű román vagy kétnyelvű családok 
gyerekei 69,8%-ban tervezik tizenegyedik osztályban, hogy érettségi után foly-
tatják tanulmányaikat, ez utóbbiak körében szinte duplájára nő azok száma, akik 
nem folytatják tanulmányaikat (30,2% míg a tiszta magyar családokban 15,7%-
a a gyerekeknek nem tervezi a továbbtanulást). 

A tágabb rokonságban, a baráti körben illetve a szomszédokkal beszélt 
nyelv nem mutat szignifikáns összefüggést a továbbtanulási szándékkal. 

Ezúttal is hangsúlyos a mikrokörnyezetben beszélt nyelv(ek) szerepe a to-
vábbtanulás tannyelvének megválasztásában. 

A magyar nyelvű családok gyerekeinek jó háromnegyede (76,5%-a) sze-
retné magyarul folytatni a tanulmányait, alig egynegyede (23,5%-a) választana 
más tannyelvű képzést. A kétnyelvű családok, illetve az egynyelvű román csa-
ládok gyerekei már jóval nagyobb arányban orientálódnak a nem magyar nyelvű 
képzések felé a tanulmányaik folytatásában: a diákoknak nem egészen a fele 
(45,9%-a) folytatná érettségi után magyarul a tanulmányait, és több mint a fele 
(54,1%-a) folytatná a tanulmányait más nyelven.  

Az oktatás nyelvétől eltérő nyelv jelenléte tehát a családban nyitottabbá te-
szi a diákokat a más nyelvű képzések iránt a középiskolát követően. 

A tágabb családban, azaz a rokonsággal beszélt nyelv nem szignifikáns a 
továbbtanulás nyelvének megválasztása szempontjából. 

A baráti körben beszélt nyelv szintén szignifikáns összefüggést mutat a to-
vábbtanulás nyelvének a megválasztásával. Azok a diákok, akik a kortárs cso-
portban csak magyarul beszélnek 80,3%-ban tervezik magyarul a továbbtanulá-
sukat, és 19,7%-uk gondolja, hogy más nyelven fogja folytatni a tanulmányait. 
Azoknak pedig, akiknek kétnyelvű a kortárs csoportjuk, vagy csak románul be-
szélnek a barátaikkal 68,3%-a tervez magyar nyelvű képzést érettségi után, és 
31,7%-a gondolja, hogy más nyelven folytatja majd tanulmányait. 

A szomszédjaikkal magyarul beszélő diákok 82,3%-a tervezi, hogy magya-
rul tanul tovább az érettségi után, 17,7% más nyelven tanulna tovább, míg a 
szomszédjaikkal románul (is) beszélő diákoknak a 66,2%-a folytatná magyarul 
a tanulmányait, és 33,8% szeretne olyan képzésben részt venni, ami nem ma-
gyarul folyik. 

Régiók szerint vizsgálva a nyelvi környezet és a továbbtanulási szándék 
közötti összefüggéseket, azt látjuk, hogy a szórványban a tizenegyedikesek 
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73%-a, az átmeneti régiókban a 87,9%-a, míg a tömbben a gyerekek 81,6%-a 
tervezi a tanulmányainak folytatását.  

Tehát, azok a tanulók, akiknek a nyelvi környezetére a román nyelvi domi-
nancia jellemző, kisebb arányban tervezik, hogy folytatják a tanulmányaikat 
érettségi után, mint azok, akiknek a környezetében magyar nyelvi dominancia 
jellemző. Mielőtt azonban arra a következtetésre jutnánk, hogy az egynyelvű 
környezet kedvez a továbbtanulásnak, értelmeznünk kell azt is, hogy legna-
gyobb arányban a kétnyelvű környezetben elő diákok tervezik az érettségi után 
való továbbtanulást, azaz olyan kétnyelvű környezetben, ahol a mindennapi 
kommunikációban megjelenő két nyelv között valamilyen egyensúly van (a 
szórványban egyértelműen a román nyelv, a tömbben meg a magyar nyelv 
„dominál”). 

Ez azért is érdekes, mert a Mozaik 2001 adatai szerint Hargita és Kovászna 
megyében alacsonyabb a továbbtanulni szándékozók aránya, mint pl. Marosvá-
sárhelyen vagy Szatmárnémetiben, ahol a kétnyelvűség hangsúlyosabban van 
jelen (bár ez a jelenség lehet, hogy nem annyira a nyelvi környezet függvénye, 
mint a települések nagyságának, hiszen Marosvásárhely lakossága jóval megha-
ladja a 100000 főt, Szatmárnémeti lakossága pedig majdnem 100000 fő, míg a 
Hargita és Kovászna megyében nincs olyan város, amelynek lakossága közelí-
tené a 100000 főt). 

A továbbtanulás nyelvének a megválasztása régiók szerint azt mutatja, 
hogy minél erőteljesebben van jelen egy régióban a román nyelv, annál inkább 
nő azoknak a diákoknak a száma, akik nem magyarul, hanem más nyelven sze-
retnék folytatni a tanulmányaikat érettségi után. Ennek megfelelően a tömbben 
tervezik a legtöbben, hogy magyar nyelvű képzés keretében folytassák tanulmá-
nyaikat érettségi után (81,1%-uk), a diákok közel háromnegyede dönt ugyanígy 
az átmeneti régióban (73,9%), és szórványban vannak a legkevesebben azok, 
akik magyarul szeretnék folytatni tanulmányaikat, bár ott is a diákok közel két-
harmada választja ezt a lehetőséget (64,5%). Ebből kifolyólag a szórványban 
választják a legnagyobb arányban a más nyelven való továbbtanulást, a tömb-
ben a legkevesebben (lásd a 6. táblázatot). 

Az iskola településtípusa szerint közelítve a továbbtanulási szándékot, azt 
látjuk, hogy a községekben található iskolák diákjainak mindössze egy ötöde 
tervezi tanulmányainak folytatását érettségi után, több mint háromnegyede ele-
ve nem is próbálkozik a tanulmányok folytatásával. Urbánus környezetben 
egész más a helyzet, ott a diákoknak legalább négyötöde tervezi, hogy folytatja 
tanulmányait érettségi után (a kisvárosok iskoláiban a diákok 80%-a, míg a me-
gyeszékhelyek iskoláiban a tanulók 88%-a szeretné folytatni a tanulmányait 
érettségi után).  
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Tehát a település nagyságával nő a továbbtanulni szándékozók aránya is – 
ez tehát magyarázza a MOZAIK 2001 eredményeit, miszerint Hargita és 
Kovászna megyében alacsonyabb a továbbtanulási kedv, mint Marosvásárhe-
lyen vagy Szatmárnémetiben. 

Az iskola településtípusa szerint vizsgálva a továbbtanulás nyelvének a 
megválasztását, azt tapasztaljuk, hogy a községekben található iskolák diákjai 
tervezik a legnagyobb arányban a magyar nyelvű továbbtanulást, a diákok 
négyötöde (80%-a) jelöli ezt az opciót, és 20%-uk tervezi más nyelven a to-
vábbtanulást érettségi után. 

A kisvárosokban jelölték a legkevesebben a magyar nyelvű továbbtanulási 
szándékot (majdnem 70%-a a diákoknak) és a legtöbben a más nyelven történő 
továbbtanulást (30%-uk).  

A megyeszékhelyek diákjainak 78,3%-a tervezik, hogy magyarul folytatják 
a tanulmányaikat, és 21,7-a valamilyen más nyelven tanulna tovább. 

Az állandó lakhely szerint vizsgálva a településtípus és a továbbtanulási 
szándék közötti összefüggéseket, kicsit változik a kép: a legnagyobb különbség 
a rurális környezetben van, a falvakban és községekben lakó diákoknak több 
mint a háromnegyede (77,7%-a) tervezi a tanulmányainak a folytatását. Ez na-
gyon nagy különbség a rurális környezetben lakó, de városi iskolába járó, illetve 
a rurális környezetben lakó és községi iskolákba járó diákok között (több, mint 
50%) a továbbtanulási szándékot illetően. Úgy tűnik, a vidéki településeken 
többnyire azok a tanulók kezdenek városi iskolákba járni, akik érettségi után is 
folytatni szeretnék a tanulmányaikat, vagy ha már városi iskolába járnak, akkor 
átveszik a városiakra inkább jellemző továbbtanulási attitűdöt is. 

Urbánus környezetben enyhén nő a továbbtanulást tervezők aránya a lak-
hely szerint, 83% a kisvárosokban lakó diákok körében és 91% a megyeszékhe-
lyeken lakó diákok körében.  

Lakhely szerint vizsgálva tehát a továbbtanulási szándékot, azt látjuk, hogy 
többen szándékoznak továbbtanulni, mint ha az iskolák településtípusa szerint 
nézzük ugyanezt a jelenséget. Lakhely szerint ugyanis többen szeretnék folytat-
ni a tanulmányaikat, mint a városi iskolák diákjai. Erre a különbségre a magya-
rázat valószínűleg a vidékről a városi iskolákba járó, de a tanulmányaikat nem 
folytató diákoknak köszönhető. 

Az iskola típusa szerint az iskolacsoportok diákjai tervezik a legkevésbé a 
továbbtanulást, kétharmaduk szeretne továbbtanulni, egyharmaduknak más ter-
vei vannak az érettségit követően.  

Az elméleti iskolákban a vegyes tannyelvű líceumokba járó diákok 77%-a 
szándékozik továbbtanulni, az önálló magyar tannyelvű elméleti iskolák diákjai 
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pedig 90% felett. Meglepő az elméleti iskolák közötti szinte 15%-os különbség, 
hiszen azonos típusú iskolákról van szó, magyar osztályba járó (magyarul tanu-
ló) diákokról, a különbség csak abban áll, hogy ezek román osztályok mellett 
működnek, vagy olyan intézményben, ahol kizárólag csak magyar tannyelvű 
osztályok vannak. 

A tanulmányaikat folytatni kívánó diákokra vonatkozóan az iskola típusa 
nem mutat szignifikáns összefüggést a továbbtanulás tannyelvének megválasz-
tásával. 

A továbbtanulási szándék az olvasott könyvek számával is szignifikáns 
összefüggést mutat. 

Azok, akik szeretnének továbbtanulni, magyarul jóval többet olvasnak, 
mint a továbbtanulást nem tervező társaik (lásd a 4-es számú táblázatot). Nem 
gondoljuk, hogy az olvasás közvetlen oka lenne a tanulmányok folytatásának, 
vagy nem folytatásának, valószínűbbnek tartjuk, hogy eleve a jobb tanulók ol-
vasnak többet, illetve inkább azoknak a diákoknak a habitusába tartozik bele az 
olvasás, akik a tanulást/olvasást is (nagyobb) értéknek tartják. Érdekes azonban, 
hogy a tanulmányaikat folytatni nem akaró diákok többet olvasnak románul, 
mint azok, akik tervezik a továbbtanulást (lásd alább).  

 

4. táblázat. A továbbtanulási szándék és a továbbtanulás nyelve – XI. osztály 
(*p < 0,05 ***p < 0,001) 

 Továbbtanul 
Nem tanul 

tovább 
Továbbtanulás 

magyarul 
Továbbtanulás 

más nyelven 
Szövegértés 
pontszám     

Narratív  
szöveg*** 

44,84 35,05 44,7 37,24 

Dokumentum 
szöveg*** 

41,14 32,09 40,45 35,18 

Magyarul olva-
sott könyvek*** 

6,84 3,76 
Nem 

szignifikáns 
Nem 

szignifikáns 
Románul olva-
sott könyvek* 

1,52 2,35 
Nem 

szignifikáns 
Nem 

szignifikáns 
 

A továbbtanulási szándék összefüggést mutat a szövegértésben elért pont-
számmal mind a dokumentum jellegű, mind a narratív szöveg esetében. Ahogy 
az várható, azok a diákok, akik szeretnének továbbtanulni majdnem tíz ponttal 
(a romániai osztályozási rendszerben egy jegynek megfelelő értékkel) érnek el 
magasabb pontszámot, mint azok a társaik, akik nem tervezik a tanulmányaik 
folytatását (lásd a 4. táblázatot). 
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A szövegértésben elért pontszám nemcsak a továbbtanulási szándékkal, 
hanem a továbbtanulás nyelvének megválasztásával is szignifikáns összefüggést 
mutat. Azok a tanulók, akik magyarul szeretnék folytatni a tanulmányaikat na-
gyobb átlagot értek el a szövegértésben, mint azok a társaik, akik érettségi után 
más nyelven szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Így azok, akik magyarul ter-
vezik a továbbtanulást 44,7 pontot értek el a narratív szöveg értelmezésében, és 
40,45 pontot a dokumentum szövegben, míg az érettségi után tanulmányaikat 
más nyelven tervezők szövegértési átlaga 37,24 pont a narratív szövegnél és 
35,18 a dokumentum szöveg esetében. 

Nemek szerint vizsgálva a továbbtanulási szándékot, úgy tűnik a Magyar-
országon megfigyelt tendencia, miszerint a fiúk jobban szűrik önmagukat itt is 
érvényesül, hiszen a fiúk háromnegyede, a lányoknak azonban majd a 90%-a 
tervezi tanulmányainak a folytatását érettségi után. 

Az olvasás nem mutat szignifikáns összefüggést a továbbtanulás nyelvének 
megválasztásával, sem a magyarul, sem a románul olvasott könyvek esetében. 
Nem bizonyul szignifikánsnak továbbá a nem, a szülők iskolázottsága, szülők 
foglalkozása sem a továbbtanulás tannyelvének megválasztásában. 

 

5. táblázat. A továbbtanulási szándék – XI. osztály 
(*p < 0,05 ***p < 0,001) 

 Továbbtanul Nem tanul tovább 
Nyelvi környezet*   
Családban magyarul beszél 84,3% 15,7% 
Családban románul (is) beszél 69,8% 30,2% 
Régió***   
Szórvány 73% 27% 
Átmeneti régió 87,9% 12,1% 
Tömb 81,6% 18,4% 
Neme***   
Férfi  75,8% 24,2% 
Nő 89,3% 10,7% 
Iskola települése***   
Község, falu 21,1% 78,9% 
Város 80,4% 19,6% 
Megyeszékhely 88,3% 11,7% 
Lakhely településtípusa*   
Község, falu 77,7% 22,3% 
Város 83% 17% 
Megyeszékhely 91,1% 8,9% 
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Iskola típusa***   
Magyar elméleti líceum 91,9% 8,1% 
Vegyes tannyelvű elméleti 
líceum 

77% 23% 

Iskolacsoport 67,3% 32,7% 
 

6. táblázat. A továbbtanulás nyelve – XI. osztály 
(*p < 0,05 *** p < 0,001) 

 Magyarul 
tanul tovább 

Más nyelven 
tanul tovább 

Nyelvi környezet*   
Családban magyarul beszél 76,5% 23,5% 
Családban románul (is) beszél 45,9% 54,1% 
Barátaival magyarul beszél 80,3% 19,7% 
Barátaival románul (is) beszél 68,3% 31,7% 
Szomszédjaival magyarul beszél 82,3% 17,7% 
Szomszédjaival románul (is) beszél 66,2% 33,8% 
Régió***   
Szórvány 35,5% 64,5% 
Átmeneti régió 26,2% 73,9% 
Tömb 18,9% 81,1% 
Iskola települése***   
Község, falu 80,2% 19,8% 
Város 69,6% 30,4% 
Megyeszékhely 78,3% 21,7% 
Lakhely településtípusa*   
Község, falu 80,2% 19,8% 
Város 69,6% 30,4% 
Megyeszékhely 78,3% 21,7% 

 

Következtetések 
Tekintettel arra, hogy a két mérés célpopulációja nem volt ugyanaz (2006-

ban a tizenkettedikesek, 2009-ben a tizenegyedikesek kerültek bele a mintába) a 
két mérés konkrét adatait (számszerű eredményeit) nem tekintjük összehasonlít-
hatónak. Mégis az adatokból kirajzolódó jelenségek, tendenciák relevánsak, 
ezért együtt tárgyaljuk őket. 

Evidenciának tűnik, hogy magyarul elsősorban azok a diákok tanulnak, 
akik otthon magyarul beszélő családból származnak, mindkét mérésben vi-
szonylag kevés olyan diák került be a mintába, akik otthon két nyelven vagy 
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csak románul beszélnek (a vegyes házasságokból származó gyerekek nagy része 
valószínűleg román tagozaton tanul már a középiskolában). 

Mindkét mérés arra mutatott rá, hogy a társadalmi-nyelvi környezet hatást 
gyakorol a továbbtanulási szándékra és a felsőfokú tanulmányok tannyelvének 
megválasztására is. 

Lássuk előbb a nyelvi környezet hatását a továbbtanulás két vizsgált aspek-
tusára:  

A családban beszélt nyelv és a régió olyan változóknak bizonyultak, ame-
lyek hatással vannak mind a továbbtanulási szándékra, mind a továbbtanulás 
nyelvének megválasztására. Hogy a nyelvi környezetnek miért pont ez a két 
változója mutatott szignifikáns összefüggést a továbbtanulási szándékkal, és a 
többi miért nem, az egyrészt a probléma továbbgondolására, illetve a kutatás 
folytatására ösztönöz. 

Mindkét mérés azt jelzi, hogy ha nagyobb mértékben van jelen a diákok 
mindennapi interakcióiban a román nyelv, és ezáltal inkább van lehetőségük be-
szélni, elsajátítani a nyelvet, nyitottabbak a román nyelvű felsőfokú tanulmányok 
végzése iránt (ahol a mikrokörnyezetre a román nyelvi dominancia jellemző, ott 
nagyobb arányban tervezik a diákok a tanulmányaik román nyelven való folyta-
tását, mint ott, ahol a magyar nyelvi dominancia jellemző – mindkét mérésben az 
olyan nyelvi környezetben, ahol intenzívebben van jelen a román nyelvhasználat 
is 10%-kal vagy többel nő azok száma, akik más nyelven, azaz nem anyanyelven 
szeretnék végezni felsőfokú tanulmányaikat). Érdemes lenne a továbbiakban azt 
is vizsgálni, hogy ez az eltérés milyen mértékben tudható be annak, hogy a diák 
olyan szakot választ, amilyen Romániában nincs anyanyelven, illetve a román 
intézmény igényesebb szakmai színvonalú (és mivel elég jó a román nyelvi tudá-
sa, románul végzi el), vagy pedig abban a reményben választja a más nyelvű ok-
tatást, hogy a szaknyelvet ne (csak) anyanyelven sajátítsa el. 

A település típusa, az iskola típusa, a nem, az olvasás olyan változók, ame-
lyek a nemzetközi méréseken a legtöbb országban összefüggést mutattak az el-
ért eredményekkel. Megvizsgáltuk, hogy az elért eredményeken túl ezek a vál-
tozók hatnak-e a továbbtanulásra, illetve a továbbtanulás tannyelvének megvá-
lasztására. 

Várható volt, hogy a település típusa szerint a városi környezet bizonyuljon 
kedvezőbbnek a továbbtanulási szándék szempontjából. De meglepő, hogy mi-
lyen nagy a különbség a falusi környezetből származó és falun iskolába járó, 
illetve a falusi környezetből származó és városi iskolába járó diákok továbbta-
nulási szándéka között (még akkor is, ha a falusi környezetből származó diákok 
egy része városi szakiskolába jár).  
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A vidéken élő diákoknak tehát esélyhátrányuk van a városi közegben élő 
társaikkal szemben. Főleg azok körében nagy a felsőfokú oktatásból való kima-
radás esélye, akik otthon vagy a falujukhoz közel lévő községekben járnak isko-
lába – ők nagyon kicsi arányban kerülnek be a felsőfokú oktatásba. Goldthorpe 
kifejezésével élve, a vidéken élő diákok nagyobb társadalmi távolságra vannak 
az egyetemi diploma megszerzésétől, mint városon élő kortársaik. Azok a vidé-
ki gyerekek, akik líceumi tanulmányaikat városon folytatják, nagyobb arányban 
tanulnak tovább, mint otthon maradó társaik, tehát a városon való iskolába já-
rással közelebb kerülnek a felsőfokú diploma megszerzéséhez, akár azért, mert 
legtöbbjük eleve azért megy városi iskolába, hogy jobb esélyekkel jelentkezhes-
sen egyetemre, akár azért, mert városi tanulmányaik alatt átveszik a városiakra 
inkább jellemző továbbtanulási stratégiákat. Egy további kutatásban érdemes 
lenne megvizsgálni a vidéki és városi diákok szakválasztási preferenciáit is. 
Mare „döntési fa” modelljében a középiskolából az egyetemre való átmenet 
olyan fordulópontja az iskolai életútnak, ahol a vidéki gyerekek nagy arányban 
morzsolódnak le, és különösen az otthon maradók esetében alacsony a valószí-
nűsége a következő oktatási ciklusba való belépésnek. 

Az iskola típusa szerint várható volt, hogy az elméleti iskolába járó diákok 
magasabb arányban tervezik a továbbtanulást. Ugyanakkor a 2009-es kutatás 
adatai azt bizonyítják, hogy az elméleti iskolákon belül is különbségek tapasz-
talhatók, hiszen az önálló magyar iskolákba járó diákok magasabb arányban 
tervezik a továbbtanulást, mint a vegyes tagozatú elméleti iskolákba járó társaik 
(kérdés, hogy van-e bármi összefüggés Adrian Hatos azon megállapításával, 
miszerint a magyar diákok akkor teljesítenek a legjobban, ha önálló magyar is-
kolába járnak). 

Nemek szerint vizsgálva a továbbtanulást ezúttal is azt tapasztaljuk, hogy 
egyrészt a középiskolában magasabb a lányok aránya, mint a fiúké, ugyanakkor 
a lányok nagyobb arányban tervezik a továbbtanulást, mint a fiúk. Tulajdonkép-
pen az oktatásnak ezen a szintjén ez megfelel mind a Mozaik 2001-ben tapasz-
taltaknak, miszerint a lányok nagyobb arányban tervezik a továbbtanulást, mint 
a fiúk (Papp Z. 2005), mind a Magyarországon észlelt jelenséggel, miszerint a 
lányok nagyobb arányban vannak jelen a líceumi/gimnáziumi oktatásban és az 
egyetemen is, és ezeken az oktatási szinteken jobbak a tanulmányi eredményeik, 
mint a fiúknak (Fényes 2009, a lányok jobb tanulmányi eredményeire vonatko-
zóan lásd Pletl 2012; Gergely 2012a; Gergely 2012b).  

Az egyéni teljesítmény és olvasási szokások szempontjából várható volt, 
hogy elsősorban azok tervezik a tanulmányai folytatását, akik jobb eredményt, 
magasabb pontszámot érnek el. Az sem meglepő, hogy akik tanulmányaik  
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folytatására készülnek, többet olvasnak. Inkább az árnyalatok érdekesek: azok, 
akik magyarul szeretnének továbbtanulni, jobb eredményeket értek el a szöveg-
értésben, és többet olvasnak magyarul, mint azok, akik más nyelven tervezik 
továbbtanulásukat. Mintha már az iskola padjaiban szorosabb lenne a kötelékük 
az anyanyelvvel. 
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A szak- és intézményválasztást befolyásoló tényezők 
vizsgálata, a felsőfokú képzés szerepe a szakmai 

szocializáció folyamatában 
(Szentes Erzsébet) 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 
felébredjen tudásvágya,megismerje a jól végzett munka örömét,  
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál 

 és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 
Szent-Györgyi Albert 

 
A továbbtanulási szándékot, a szakmákkal kapcsolatos elgondolásokat, az 

előzetes pályaelképzelés elemeit, és azokat a szempontokat, amelyeket az erdé-
lyi magyar diákok figyelembe vesznek a pályaválasztásban, az erdélyi ered-
ménymérésekhez kapcsolódva (Pletl 2011, 2012), 2006-ban a XII. osztályos 
diák körében, 2010-ben pedig a XI. osztályos tanulók esetében vizsgáltuk. 

A továbbtanulás szempontjából mindkét vizsgálatban azt találtuk, hogy az 
érettségi előtt álló diákok jelentős része irányulna a felsőoktatási intézmények 
felé, a megkérdezés időszakában a felsőfokú végzettség megszerzése részét ké-
pezi a pályaválasztással kapcsolatos elképzeléseiknek. A 2006-ban a vizsgált 
diákok 88%-a, 2010-ben pedig 82%-a válaszolta azt, hogy érettségi után szeret-
né folytatni tanulmányait, többségük anyanyelven tanulna legszívesebben, né-
hányan pedig akár munka mellett is vállalnák a továbbtanulást.  

A vizsgálatban résztvevő diákok továbbtanulásra vonatkozó válaszai és az 
utóbbi évek felsőoktatásra vonatkozó számadatai között azonban nagy az elté-
rés, hiszen 2006-tól minden évben a magyarul érettségiző fiataloknak körülbelül 
a fele tanult tovább, és gyakorlatilag csak az egynegyede folytatta tanulmányait 
valamely magyar nyelvű egyetemi képzésben (Tonk 2012). Az, hogy az érettsé-
gi eredményeken kívül az eredeti elképzelés és a valós továbbtanulási arány 
közötti nagy különbséget még mi magyarázza, további vizsgálatok tárgyát ké-
pezheti. 

Pályaismeret és szakmaválasztás szempontjából a diákok válaszai mindkét 
vizsgálatban azt mutatták, hogy az érettségi előtt álló fiatalok kevés szakmát és 
foglalkozást ismernek. Amikor az általuk választott foglalkozáshoz indoklást is 
kértünk, azt találtuk, hogy a választást alátámasztó érvek nem a szakmára  
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jellemző feladatkörökről és tevékenységekről, vagy az adott szakma gyakorlá-
sához szükséges képességekről és ismeretekről szólnak, hanem elsősorban ér-
zelmeket és az érdeklődés bizonyos szintjét fogalmazzák meg. Az indoklások-
ból nem derült ki, hogy a tanulók ismernék az általuk választott szakmák tar-
talmát, konkrét munkatevékenységeit.  

Az intézmény- és szakválasztás nem könnyű feladat a diákok számára. A 
2010-es felmérés alapján elmondható, hogy a továbbtanulást tervező XI. osztá-
lyos diákok jelentős része egy évvel az érettségi előtt még nem választott felső-
fokú intézményt, annak ellenére, hogy tanulmányait folytatni szeretné. Akkor a 
vizsgálatba bevont diákoknak több mint a fele nem tudta a választ, vagy nem 
válaszolt arra a kérdésre, hogy hol tanulna tovább (nem válaszolt 44%, nem tud-
ja 7%). Néhányan intézménytípust, országot vagy várost már választottak (a 
részleges válaszok aránya 10%), de mindössze a minta 39%-a nevezte meg azt 
az egyetemet, ahová jelentkezne. 

A továbbtanulásra és a szakmákra vonatkozó válaszok összességében arra 
engedtek következtetni, hogy a fiatalok hiányos pályaismerettel és jelentős bi-
zonytalansággal zárják középiskolai tanulmányaik időszakát. Azok, akik felvé-
telt nyernek valamelyik egyetemre, úgy lépnek be a felsőfokú képzésbe, hogy 
még szert kell tenniük pályaismeretre, az érdeklődési irányok, értékek, érdekek 
és a szakmai preferencia realitástartalma tisztázatlan. Ezen szakmai fejlődési 
feladatok megkésett teljesítésének a támogatása, valamint az általános szakmai 
célkitűzések megfogalmazásának segítése tulajdonképpen a felsőfokú képzések-
re hárul, úgy, hogy akkor már a fiataloknak a pályaválasztási folyamat szem-
pontjából más lenne a feladata - az, hogy szakmai és gyakorlati ismeretekre te-
gyenek szert, valamint korábbi elképzeléseiket szakmai területen realizálják. Az 
általános- és középiskolai tanulmányok során tehát igen fontos lenne a szakmai 
feladatok teljesítése, ezt támogatná, segítené a szakmák sokféleségéről és mi-
benlétéről való informálás, valamint a képességekre, érdeklődésre, öndefiníció-
ra, döntésképességre alapozó pályaorientáció. Ezek révén tudná az iskola felké-
szíteni a diákokat a munka világában történő folyamatos tájékozódásra, és valós 
lehetőséget teremtene a sikeres pályaidentifikációt lehetővé tevő személyiség-
fejlődésre (Szentes 2008, 2012).  

Az alapképzés végére a fiatalok már a szakmai fejlődés kipróbálás idősza-
kát élik, amikor a megfelelőnek ítélt szakmai területek lokalizálódnak, kipró-
bálható, hogy a személy elég teherbíró-e az általa választott szakmai életben, 
elemezhető, hogy megfelel-e életpályának ez a szakmai tevékenység. A fiatal 
ebben az időszakban ellenőrzi, hogy öndefiníciója és a szakmai szerep mennyire 
fedik egymást (Super 1968 in Szilágyi 2003).  
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A személyiségtényezők fejlettsége és a pályaválasztási döntés minősége 
között közvetlen kapcsolat van. A sikeres pályaválasztás előkészítésében fontos 
megtalálni azokat a személyiségjegyeket, amelyek alakítása, fejlesztése révén 
érzelmileg is megalapozott, valós önértékelésre épülő szerepelképzelés alakul-
hat ki. A sikeres pályaválasztási folyamat és a pályaalkalmasság szükséges a 
sikeres pályaidentifikációhoz, ez feltétele a pályával kapcsolatos elégedettség-
nek, eredményességnek, alkotó társadalmi aktivitásnak, és a munkában való 
önmegvalósításnak (Ritoók 1989, 2008). A pályával való azonosulás folyama-
tának az öndefiníció a központi fogalma, ami az egyéni és szociokulturális té-
nyezők közötti kölcsönhatások eredménye, azok szintézise (Szilágyi 2003). A 
megfelelő információnyújtás és a csoportos vagy egyéni pályaorientációs fog-
lalkozások jelentős mértékben járulnának hozzá a sikeres pályaválasztás folya-
matához.  

Ahhoz, hogy a diákok megtalálják a számukra megfelelő képzést és az ér-
deklődésüknek, képességeiknek megfelelő szakmacsoport fele irányuljanak, 
információkra is szükségük van. Az információszerzésben sokat segíthet az is-
kola, és jelentős a család, valamint a kortársak hatása. Erre vonatkozóan a 2010-
es eredmények azt mutatták, hogy a pályaválasztással kapcsolatos informáci-
ókat a diákok saját megítélésük szerint elsősorban az internetről (74%), másod-
sorban az iskolából (64% tanároktól és/vagy osztályfőnöktől és/vagy iskolai 
tanácsadótól) szerzik. Jelentős arányban jelölték meg a válaszlehetőségek közül 
a barátokat (62%) és a családot is (61%). Az információk alapján azonban csak 
a diákok egy része kezdte el konkrétan megtervezni a továbbtanulást, ami pél-
dául abban is megnyilvánul, hogy intézményt választanak. Összehasonlítva 
azok válaszait, akik még nem választottak felsőoktatási intézményt azokkal, 
akik már választottak, azt találtuk, hogy akik továbbtanulási terveik átgondolása 
során már eldöntötték, hogy melyik felsőfokú intézménybe fognak jelentkezni, 
három lehetséges információforrást szignifikánsan gyakrabban neveztek meg. 
Az intézményt már megjelölő diákok csoportjából többen nyilatkoztak úgy, 
hogy számukra a pályaválasztással, továbbtanulással és szakmákkal kapcsolatos 
információk forrásai a felsőoktatási intézmények tájékoztató kiadványai (szóró-
lap, tájékoztató füzet stb.), a barátok, valamint az egyetemi tájékoztató rendez-
vények, börzék. Arra következtethetünk tehát, hogy ők már érdemben tanulmá-
nyoztak tájékoztató kiadványokat, vettek részt pályaválasztási rendezvényen, 
börzén és többet beszélgetnek barátaikkal a továbbtanulásról. A válaszlehetősé-
geket és az azokat bejelölő diákok arányát az első táblázat mutatja (több válasz-
lehetőséget is bejelölhettek). 
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1. táblázat. Továbbtanulással, szakmákkal kapcsolatos információforrások 

Honnan szerzed a pályaválasztással, to-
vábbtanulással és szakmákkal kapcsolatos 

információkat? 

Teljes 
minta 

(N=743) 

Akik megneveztek 
felsőfokú intézményt 

(N=295) 
1. internetről 74% 77.6% 
2. barátoktól 62% 67.8% 
3. családtól 61% 63.7% 
4. tanároktól 54% 56.9% 
5. tájékoztató kiadványokból (szórólap, 

tájékoztató füzet stb.) 36% 46.4% 

6. osztályfőnöktől 28% 26.4% 
7. egyetemi tájékoztató rendezvényen, 

börzén 28% 32.2% 

8. sajtóból (rádió, TV, újság) 21% 22.7% 
9. iskolai tanácsadótól 5% 6.4% 

10. egyháztól 3% 3.7% 
11. egyéb 2% 0,3% 

 
Az országos olvasás és szövegértés vizsgálat részeként a XI. osztályosok 

egyik feladatát képezte a Hogyan válasszak szakot? című dokumentumszöveg. 
A feladat megoldásának tanulmányozása újabb lehetőséget teremt a pályavá-
lasztással kapcsolatos elgondolások feltérképezésére és a korábbi eredmények 
kiegészítésére.  

A dokumentumszöveg első része a pályaválasztást befolyásoló főbb ténye-
zőket (érdeklődés, a család véleménye, a leendő intézmény, szak vagy szakma 
presztízse, a diploma megszerzését követő pénzkereseti lehetőség, a tanárok 
és/vagy barátok véleménye, és az, hogy a kiszemelt egyetem milyen messze van 
a lakóhelytől) ismertette. A próba részeként a tanulók feladatul kapták, hogy 
keressék ki a szövegből és írják be egy táblázatba a felsorolt hét tényezőt, majd 
soronként értékeljék azokat annak megfelelően, hogy melyik mennyire fontos 
számukra. A tényezők értékelése úgy történt, hogy soronként megjelöltek egy 
válaszlehetőséget a következőkből: „egyáltalán nem fontos”, „keveset számít”, 
„átlagosan fontos”, „fontos” vagy „nagyon fontos”. Ezt a feladatot 526 diák ol-
dotta meg (N=526), de csak 276 (52,47%) megoldás volt teljes, amikor mind a 
hét tényezőt megtalálták a szövegben, kiírták a táblázatba és értékelték, a többi-
ek esetében egy vagy akár több tényező kimaradt. 

A pályaválasztást befolyásoló tényezők értékelése tükrözi a diákok véle-
ményét azok fontosságáról. A második táblázatban bemutatjuk, hogy melyik 
tényezőt mennyire tartották fontosnak az erdélyi XI. osztályosok a feladat  
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megoldásának pillanatában. Mivel az „egyáltalán nem fontos” értékelés elenyé-
sző számban jelent meg, azt összevontuk a „keveset számít” válaszlehetőséggel, 
így képezve a „nem fontos” kategóriát. 

2. táblázat. A pályaválasztást befolyásoló tényezők fontossága 

N=526 Nagyon 
fontos Fontos Átlagosan 

fontos 
Nem 

fontos 
Nem 

jelölte Összesen 

érdeklődés 57% 20% 7% 1% 15% 100% 
a család vélemé-
nye 10% 36% 29% 13% 12% 100% 

a leendő intéz-
mény, szak vagy 
szakma presztí-
zse 

15% 45% 20% 5% 15% 100% 

a diploma meg-
szerzését követő 
pénzkereseti 
lehetőség 

28% 42% 12% 2% 16% 100% 

a tanárok véle-
ménye 1% 17% 33% 25% 24% 100% 

a barátok véle-
ménye 2% 19% 32% 33% 14% 100% 

az egyetem mi-
lyen messze van 
a lakóhelytől 

7% 21% 24% 35% 13% 100% 

 

A második táblázatban a választások súlypontjai jól körvonalazódnak. Ha 
összevonjuk a nagyon fontos és fontos kategóriákat és ábrázoljuk a választások 
arányát (1. ábra), akkor jól kirajzolódik a szövegben bemutatott tényezők aktuá-
lis fontossági sorrendje: a legtöbben az érdeklődést, a diploma megszerzését 
követő pénzkereseti lehetőséget, valamint a felsőoktatási intézmény, a szak és a 
szakma presztízsét tartják fontosnak, illetve nagyon fontosnak. A következők-
ben ezeknek az eredményeknek a tanulságait és a felmerülő kérdéseket foglal-
juk össze. 

A saját érdeklődés az a pályaválasztást befolyásoló tényező, ami a meg-
kérdezett diákok többségénél fontos vagy nagyon fontos értékelést kapott (ösz-
szesen 77%), ugyanakkor alig volt olyan diák, aki ezt a szempontot nem tartotta 
volna fontosnak.  

Ez az eredmény nem meglepő, hiszen a felmérések gyakran tanúskodnak 
arról, hogy a diákok érdeklődésüknek megfelelően kívánnak szakot, felsőokta-
tási intézményt és szakmát választani. Az érdeklődés ilyen mértékű hangsúlyo-
zását alátámasztják az életkori jellemzők is, a tizenévesek erős önállósági vágya 
és autonómiaszükséglete. Mivel az érdeklődésnek meghatározó szerepe van a 
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pályaválasztási döntés kialakulásában, mindez erősségévé válhat a fiatalok kar-
riertervezésének, de csak abban az esetben, ha a döntéseik átgondoltak, ismerik 
a lehetséges érdeklődési területeket, és azokat szakmákhoz, pályákhoz kötődően 
is értelmezik. Fontos, hogy érdeklődésük tisztázásával párhuzamosan képessé-
geiket is mérlegeljék, valamint reális ismereteket szerezzenek a szakmacsopor-
tokról, mesterségekről. Azzal is szembe kell néznie a pályaválasztó fiatalnak, 
hogy lehetetlen olyan szakmát választani, melynek gyakorlása mindig érdekes 
és örömteli.  

 

1. ábra. A pályaválasztást befolyásoló tényezők fontossága 

A diákok közül sokan tartják nagyon fontosnak és fontosnak (összesen 
70%) a diploma megszerzését követő pénzkereseti lehetőséget. Valószínű, 
hogy ennek a tényezőnek a fontossága az anyagi értékek előtérbe kerülésével 
magyarázható, a pénz és megélhetés fontosságával. Arról, hogy milyen szakmá-
val ténylegesen mennyit lehet keresni, igen kevés reális információjuk lehet a 
diákoknak, tekintettel a szakmákról való tájékozatlanságukra és a munkaerő-
piaci viszonyok változékonyságára.  

A nagyon fontos és fontos értékelések együttes figyelembevételével a har-
madik legfontosabb pályaválasztást befolyásoló tényező a leendő intézmény, a 
szak és a szakma presztízse (55%), tehát a diákok előnyben részesítik a nagy 
nevű, ismert egyetemeket, az olyan szakmákat és szakokat, amelyek meglátásuk 
szerint elismertek. 
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A család véleménye csak a diákok 46%-a szerint fontos vagy nagyon fontos, 
és ez, mint pályaválasztást befolyásoló tényező a megkérdezettek 13%-a szerint 
nem fontos, ami újra a tizenévesek önállósági törekvését támasztja alá, azt az igé-
nyüket, hogy a család sem irányíthatja őket döntésükben, annak ellenére, hogy a 
továbbtanulás szempontjából is nélkülözhetetlen a család támogatása. 

A barátok jelentősége korábban, a pályaválasztási információ forrásaként, 
sokkal nagyobb mértékben jelent meg, mint ebben a feladatban, ahol azt talál-
tuk, hogy a barátok véleménye már csak a válaszadók 21%-a szerint fontos 
vagy nagyon fontos, a diákok 33%-a pedig kevésbé vagy egyáltalán nem tartja 
fontosnak azt. 

A tanárok véleményét csupán a diákok 18%-a tartja fontosnak vagy na-
gyon fontosnak, 25% szerint pedig az kevésbé fontos, vagy egyáltalán nem fon-
tos a pályaválasztás szempontjából, és majdnem ugyanannyian, 24% nem is írta 
ki ezt a szempontot a táblázatba. Tehát a megkérdezettek a kérdőívben adott 
válaszaik szerint úgy ítélik meg, hogy információforrásként fontos az iskola, de 
ebben a feladatban már az tükröződik, hogy a tanárok véleménye igen kis mér-
tékben befolyásolja a tanulók a pályaválasztással kapcsolatos döntését. 

Látható, hogy a XI. osztályosok előtérbe helyezik saját érdeklődésüket, 
ugyanakkor sokan olyan szakot keresnek, amely biztosítja a diploma megszer-
zését követő jó pénzkereseti lehetőséget, és a diákok jelentős csoportja fontos-
nak tartja a felsőoktatási intézmény, a szak és a szakma presztízsét is. A pálya-
választást támogató tevékenységek során fontos, hogy a diákok által hangsúlyo-
zott tényezőket figyelembe vegyük, komolyan vegyük.  

Nehéz, de fontos feladat tehát annak segítése, hogy a középiskolai tanul-
mányok végéhez érve jó döntések szülessenek a szakképzések és felsőoktatási 
intézmények kiválasztása szempontjából, még akkor is, ha az aktuális választá-
sok még nem zárják le a pályaválasztás folyamatát és ezek a döntések majd a 
szakosodások, továbbképzések, mesteri képzések vagy másoddiplomák meg-
szerzése során bizonyos mértékben korrigálhatóak lesznek. 

A felsőoktatásba való belépéssel a fiatal életkörülményei megváltoznak, ez 
az új életszakasz új feladatok megoldását követeli meg, amelyekhez eredményes 
konfliktusmegoldó stratégiákat, megküzdési mechanizmusokat is ki kell alakí-
tani. Az, hogy a felsőoktatásában töltött idő alatt ki lesz sikeres és kinek sikerül 
jól teljesíteni, nem csak az intellektustól, tehetségtől, motivációtól és szorga-
lomtól függ, hanem alkalmazkodási ügyesség függvénye is. A felsőoktatás men-
tálhigiénés szempontból veszélyforrásokat és kockázati tényezőket hordozó 
környezetként is értelmezhető, azok számára, akik a kihívások szempontjából 
szűkös eszköztárral rendelkeznek (Hajduska 2008; Kiss 2009). 
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A szakma tanulása idején, a leendő szakember kialakít egyfajta viszonyt 
szakmája elméletével és gyakorlatával, új ismereteket sajátít el és kapcsolatba 
kerül a szakmai közösséggel, a gyakorlattal is. A diákévek során a fiatal saját 
énképét újra meg újra elemzi, annak elemeit felülvizsgálja és átalakítja, öndefi-
níciója változik, szakmai tapasztalatai beágyazódnak személyiségébe, és magá-
ról egy olyan képet alakít ki, melynek fontos eleme az előrevetített pályakép. 
Ideális esetben ez a pályaszocializáció a szakmai önazonosság kialakulását 
eredményezi. 

A felsőoktatásban töltött időszak a fiatalok életének igen gazdag és inten-
zív fejlődési szakasza lesz. Kiss (2009) megfogalmazásában ez egy olyan tanu-
lási folyamat kiemelten fontos része, ami ismeretelsajátítást, képességfejlesztést, 
a szakmai kompetencia építésének alapjait, valamint a személyiség transzfor-
mációját is eredményezi. Ez az időszak kihívásaival az önkép számos részleté-
nek felülvizsgálatára, átalakítására kényszeríti a hallgatókat, minőségileg más 
feltételeket teremt az átalakulás folyamata szempontjából, mint a hasonló élet-
korú, de továbbtanulást nem választó fiatalok jellemző napi életvitele.  

Összegzés 
A szakmai fejlődés szempontjából fontos lépés tehát a szakképzés és az 

egyetem kiválasztása. Ebben a döntésben a fiatalok az önmagukra vonatkozó 
elképzeléseiket, a valóságot, és a lehetőségeket egyaránt figyelembe kell, hogy 
vegyék, jól kell mérlegelniük a lehetőségeket és fontos, hogy alaposan átgon-
dolják a pályaválasztást befolyásoló tényezőket.  

Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy az érettségi előtt álló diákok 
többsége a felsőoktatási intézmények fele irányulna, és szívesen tanulnának 
anyanyelven, de az érettségi előtti évben még csak a megkérdezettek egyharma-
da tud egyetemet megnevezni, ahová jelentkezne. Az utóbbi évtizedben más 
mérések eredményeiből az is kiderül, hogy a magyarul érettségiző fiataloknak 
végül körülbelül a fele tanul tovább, és gyakorlatilag csak az egynegyede foly-
tatja tanulmányait valamely magyar nyelvű egyetemi képzésben. 

A tanulók úgy ítélik meg, hogy a pályaválasztással kapcsolatosan sok in-
formációhoz jutnak az internet, az iskola, a barátok és a család révén, de a vála-
szokban mégis sok bizonytalanság tükröződik, illetve ha a továbbtanuláson túl 
egyéb szakmai tervekre is rákérdezünk, kiderül, hogy a tanulók nem ismerik jól 
az általuk választott szakmák tartalmát és az azokhoz kötődő munkatevékeny-
ségeket sem. A pályaválasztást befolyásoló tényezők közül legtöbben az érdek-
lődést, a diploma megszerzését követő pénzkereseti lehetőséget, valamint a fel-
sőoktatási intézmény, a szak és a szakma presztízsét hangsúlyozzák. Nehéz, de 
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fontos feladat tehát annak támogatása, hogy a középiskolai tanulmányok végé-
hez érve jó döntések szülessenek a felsőfokú szakképzések és intézmények ki-
választása szempontjából, a felnőtt társadalomnak és a szakembereknek mégis 
részt kell vállalniuk abban a folyamatban, amikor a fiatalok megtalálják a szak-
mai- és életcélokat, majd elképzeléseiket továbbviszik. 
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I. Mellékletek
(Horváth Zsófia Irén

1. melléklet. Ötödikes fiú önjellemzése 

ellékletek 
Horváth Zsófia Irén) 

 



 
 
 
2. melléklet 

 

8.1.1. kép. Ötödikes lány önjellemzése
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kép. Ötödikes lány önjellemzése 
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3. melléklet 
SZEMÉLYISÉGVONÁS KATEGÓRIÁK 
 

J1 – jószívű, segítőkész, jólelkű, nagylelkű, jóindulatú, adakozó, önzetlen, 
önfeláldozó, ajándékozó,melegszívű, odaadó, bőkezű 

J2 – kedves, aranyos, drága, helyes, szimpatikus, mosolygós, kedvenc, hí-
zelgő, barátságos 

J3A – szorgalmas, ügyes, dolgos, serény, aktív 
J3B – lusta, naplopó 
J4 – becsületes, őszinte, egyenes, igazságszerető 
J5 – békés, nem verekedős, nem haragtartó, alkalmazkodó, jámbor, türel-

mes, megbocsájtó, szelíd 
J6 – érzékeny, együttérző, megértő, gyöngéd, sajnálékony, szentimentális, 

romantikus, ragaszkodó 
J7 – jó, normális, megfelelő, rendes 
J8 – szófogadó, engedelmes, jógyerek, angyal, jó magaviseletű, jól nevelt 
J9 – vicces, humoros, tréfás, szellemes, huncut, szórakoztató, játékos, paj-

kos, kacagós, nevetős, gyerekes, óvodás 
J10 – családszerető, emberszerető, szerető gyermek, szerető testvér, szeretet-

teljes, szerető, 
J11 – rossz, engedetlen, szófogadatlan, lázadó, helytelen, ördög, rendetlenke-

dő, rosszalkodó 
J12 – verekedős, agresszív, bosszúálló, bunyós, durva, gúnyos, csúful beszé-

lő, erőszakos 
J13 – akaratos, makacs, konok, önfejű 
J14 – türelmetlen, fuzsitus, hubri, kapkodó  
J15 – hisztis, kucifántos, kiszámíthatatlan, változó természet 
J16 – fukar, fösvény, kapzsi, smucig, önző, mohó, telhetetlen, nagyravágyó, 

irigy, kárörvendő, magának való, követelőző, önimádó 
J17 – gonosz, rosszindulatú, rosszívű, bosszúálló, aljas 
J18 – duzzogó, durcás, mogorva, undok, visszataszító, goromba, pukkancs, 

makrancos, sértődékeny, haragtartó, haragudós, barátságtalan 
J19 – bosszantó, fárasztó, kötödös, idegesítő, tolakodó, vitatkozó, hangosko-

dó, kiabálós, kötekedő, zsörtölődő, osztozkodó, veszekedős, csúfolódós, 
utálatos, mérgesítő, zavaró 

J20 – bölcselkedő, feleselő, mutrázós, pofázós, szemtelen, visszavágó, surmó, 
nem szégyelős, dicsekvő, grimászkodó, arcátlan 
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J21 – bolondos, eszeveszett, extrém figura, furcsa, hülyeséges, hebehurgya, 
hülyéskedő, hülye, hóbortos, lökött, különleges, komolytalan, ökör 

J22 – nagyszájú, bőbeszédű, csicsekvő, dumás, fecsegő, lepcses szájú, szó-
kimondó, cserfes, beszédes, dumagép 

J23 – csintalan, eleven, felszabadult, izgága, örökmozgó, virgonc, mozgé-
kony, hiperaktív 

J24 – udvarlós, csajozós, flörtölő 
J25 – furfangos, ravasz, smekker,  
J26 – befolyásolható, hiszékeny, naiv, nincs önbizalma, nehezen dönt, hatá-

rozatlan, bizonytalan, nem kitartó, elnéző, engedékeny 
J27 – félénk, félős, gyengelelkű, gyáva, ijedős, bátortalan 
J28 – fiús, lányos 
J29 – kényes, válogatós, finnyás, kívánós 
J30 – szégyenlős 
J31 – kitartó, állhatatos, erős lelkű, rámenős, elszánt 
J32 – alapos, aprólékos, lelkiismeretes, pontos, tervezgető 
J33 – álmodozó, szórakozott, ábrándozó 
J34 – ambiciós, törekvő, eltökélt, igyekvő, iparkodó, törtető, harcos, céltuda-

tos, szigorú, főnökösködő, maximalista 
J35 – árulkodós, pletykás, kotyogós 
J36 – bátor, belemenős, vakmerő, megvédi magát, merész 
J37 – csendes, halk, hallgatag, szerény, egyszerű, nem bölcs 
J38 – udvarias, gavallér, figyelmes, tisztelettudó, illedelmes, önérzetes, nem 

felesel 
J39 – beképzelt, gőgős, lenéző, nagyképű, vagánykodó, büszke, feltűnő, ön-

telt, cinikus, bölcs, nagyravágyó 
J40 – elővigyázatos, megfontolt, körültekintő, óvatos, realista, visszafogott, 

igényes, gondolkodó, önálló 
J41 – határozott, magabiztos, kiegyensúlyozott, nem befolyásolható, meg-

győző, szervező, önbizalmas, nem hiszékeny, nagy az önbizalma 
J42A – istenfélő, jó keresztény, erkölcsös, józan életű, hívő, templomba járó 
J42B – ateista 
J43 – megbízható, felelőségvállaló, nem cserbenhagyó, szavatartó, titoktartó, 

jellemes, komoly 
J44 – kíváncsi, kalandvágyó, kalandos, szereti az újat, izgalom kedvelő, ér-

deklődő 
J45 – kreatív, találékony, leleményes, ötletes, talpraesett, feltalálós 
J46 – optimista, pesszimista 
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J47 – hazudós, csaló, füllentő, csalafinta 
J48 – felelőtlen, hanyag, könnyelmű, megfontolatlan, meggondolatlan, szele-

burdi, szétszórt, figyelmetlen, komolytalan, szertelen  
J49 – jófej 
J50 – rendetlen, trehány 
MÁS A – szerencsés, előkelő, modern természet, jó tanácsadó, emberismerő, 

rendszerető, nem tökéletes, jó stílusú, tudományos, hűséges, hazafi-
as, művelt, szervező 

MÁS B – hálátlan, ügyetlen, rossz természet, alamuszi, költekező, bizalmatlan 
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4. melléklet 
 

Sallay és Münich 
(1999) alapján 

Saját kategóriák 
Főkategóriák Alkategóriák Példák 

 
 
 
Fizikai szelf: 
 
Külső megjelenés-
re vonatkozó leírá-
sok: 
például magas, 
barna szemű 

 
 
 
Testkép 
 
Külső megjelenésre, 
a testre vonatkozó 
leírások 
 

Szemszín barna, zöld 
Hajszín barna, fekete 
Hajméret rövid, hosszú 
Arc kerek, ovális 
Kar hosszú kar 
Láb egyenes láb 
Bőr világos bőr 
Öltözet sportos, ké-

nyelmes 
Magasság alacsony, magas 
Súly közepes  
Esztétikai minő-
ség 

szép, csúf 

Alkat sovány, kövér, 
közepes 

Alkat sovány, kövér, 
közepes 

Aktív szelf: 
Szokásokra, rend-
szeresen végzett 
tevékenységekre 
történő utalások: 
pl. úszom; 

Aktivitás  sport, mun-
ka,tánc 

Testi képessé-
gek 

erős, izmos, 
gyors 

Aspirációk, szere-
pek 
Szociális szerepek, 
aspirációk: jó tanu-
ló, élsportoló 

 
Aspirációk, szere-
pek 

 
Tanulás 

Jó tanuló 
Közepes tanuló 
Gyenge tanuló 

Pszichikai szelf Pszichikai szelf  
 
Képességek: intel-
ligens, okos 

 
 
Képességek 

Kognitív 1 okos, gyors 
felfogású 

Kognitív 2 buta, feledé-
keny 
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Kommunikációs szépen fogal-
mazok 

Művészi furulyázik, 
énekel 

Több többet is meg-
említ 

 
Emóciók 
szomorú, lehangolt 

 
Érzelmek 

Pozitív jókedvű, elége-
dett 

Negatív bosszús, inge-
rült 

Mindkettő mindkettőt em-
líti 

Elégedettség Elégedett  
Nem elégedett  

Szociális szelf: 
explicit vagy imp-
licit módon a má-
sokra való utalás: 
barátságos, segítő-
kész 

 
 
Társas viszonyulás 

Nyílt barátkozó, sze-
reti a társaságot 

Zárt nem szeret tár-
saságban lenni 

 
 
Preferenciák: sze-
retek olvasni 

 
 
Érdeklődés 

Tudomány olvasás, matek 
stb. 

Sport szaladás, sí, 
kosár 

Természet kirándulás 
Művészetek rajz, zene 
Nyelvek angol, olasz, 

német 
Szórakozás játék, bulizás 
Média tévé, számító-

gép 
Személyiségjegyek: 
szégyenlős, intro-
vertált 

Személyiségvonások Több mint 300 személyiségvonás-
ra utaló kifejezés  

Reflektív szelf: 
másoktól kapott 
reakciók, attitűdök, 
nézetek 

Reflektív szelf: másoktól kapott reakciók, attitűdök, néze-
tek 
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II. Mellékletek 
(Gergely Erzsébet) 

1. melléklet 
 
Kérdőív – líceum 
 
A diákoktól kért adatok 
Név (családnév kezdőbetűje és keresztnév):  ...................................................  
Állandó lakhelyed típusa (falu/város/megyeszékhely):  ...................................  
Megye, helység neve, ahol tanulsz:  .................................................................  
Az iskola neve:  ................................................................................................  
Osztály:  ...................  
 
Kiegészítő adatok 
1. Milyen nyelven beszélsz? (1 – magyar; 2 – magyar, román; 3 – román, 

magyar; 4 – román; 5 – más (minden egyéb opció). Ha azt válaszolta: magyar, 
román, német, az is 2. kódot kap! 

a. családban:  .........................................  
b. baráti körben:  ...................................  
c. rokonaiddal:  ......................................  
d. szomszédokkal:  ................................  

 
2. Hány könyvet olvasol egy évben? 

a. magyarul  ...........................................  
b. románul  ............................................  

 
7. Érettségi után milyen terveid vannak? 

1-a. dolgozni fogsz 
2-b. továbbtanulsz 
3-c. egyéb:  ......................................................  

 
9. Milyen nyelven szeretnél tanulni? 

1-a. magyarul 
2-b. románul 
3-c. más nyelven:  ...........................................  
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15. Szüleid legmagasabb iskolai végzettsége (jelöld meg X-szel a megfelelőt): 
 

Apa Anya 
1. kevesebb, mint 8 osztály 1. kevesebb, mint 8 osztály 
2. 8. osztály 2. 8. osztály 
3. szakmunkásképző, szakiskola 

(10., 11. osztály) 
3. szakmunkásképző, szakiskola 

(10.,11. osztály) 
4. érettségi  4. érettségi 
5. középiskola utáni szakképzés 5. középiskola utáni szakképzés 
6. főiskolai, egyetemi diploma 6. főiskolai, egyetemi diploma 
7. egyetem utáni képzés (magiszteri, 

doktori) 
7. egyetem utáni képzés (magiszteri, 

doktori) 
 

16. Kérjük, jelöld meg X-szel, hogy szüleid jelenlegi foglalkozása az alábbi 
kategóriák közül hová sorolható! 

 
Apa foglalkozása Anya foglalkozása 

1. munkanélküli 1. munkanélküli 
2. nyugdíjas/betegnyugdíjas 2. nyugdíjas/betegnyugdíjas 
3. alkalmazottként fizikai munkát 

végez 
3. alkalmazottként fizikai munkát 

végez 
4. alkalmazottként szellemi munkát 

végez 
4. alkalmazottként szellemi munkát 

végez 
5. gazdálkodó (mezőgazdaságban) 5. gazdálkodó (mezőgazdaságban) 
6. önálló iparos/kereskedő/ 

vállalkozó 
6. önálló iparos/kereskedő/ 

vállalkozó 
7. önálló szellemi foglalkozású 7. önálló szellemi foglalkozású 
8. egyéb 8. gyermeknevelési szabadságon 

van 
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Rezumate 

 
Istoria anchetelor cu privire la deprinderile de limbă maternă 

(Rita Pletl) 

Studiul prezintă istoria anchetelor şcolare cu privire la deprinderile şi capa-
cităţile elevilor maghiari din România la limba maternă. Studiul prezintă con-
textul învăţământului minoritar în care s-a născut ideea necesităţii unei serii de 
anchete şcolare minoritare cu privire la elevii maghiari din România, care în 
acelaşi timp să folosească modul de problematizare şi metodele caracteristice 
anchetelor pedagogice internaţionale. Sunt prezentaţi factorii care au influenţat 
atât planificarea acestor anchete empirice, derularea lor, cât analiza şi interpreta-
rea datelor, şi informarea profesorilor de specialitate. 

Studiul prezintă baza teoretică şi caracteristicile tehnice care au influenţat 
realizarea acestor anchete: 1) caracteristicile specifice ale invăţământului mino-
ritar, 2) concepţii şi metode folosite în anchetele internaţionale, (cu precădere în 
Ungaria), 3) posibilităţile realizării acestor anchete. 

 
Studierea autocaracterizării elevilor 

prin metoda analizei conţinutului 
(Zsófia Irén Horváth) 

Prin studierea autocaracterizărilor scrise, scopul nostru a fost obținerea 
unei perspective asupra modului de gândire a elevilor și abordarea lor dintr-o di-
recție mai puțin comună, independentă de rezultatele școlare, totodată reflectând 
valorile lor, interesele și caracteristicile comportamentale. Studiul nostru prezin-
tă experiențele a zece ani de cercetare empirică și prezintă particularitățile anali-
zei de conţinut. 

Prezentarea studiului nostru a avut ca scop accentuarea aplicabilității rezul-
tatelor obținute prin cercetare în psihologie, şi în domeniul educației.  

 
  



120 

 
Competenţele limbii materne: prezent şi viitor 

în oglinda măsurătorilor 
(Katalin Harangus) 

În lucrare a fost analizată două domenii fundamentale a competenței şi a 
abilităţii privind limba maternă, anume capacitatea de înţelegere şi crearea tex-
telor. A fost apreciată dimensiunea acelei categorii de elevi, care nu dispune de 
abilitățile necesare pentru continuarea eficace a studiilor, rezultând în abandon 
şcolar. 

Pentru studierea abandonului şcolar, a fost alcătuit un model matematic, 
care stă la baza studiului evoluţiei tendinţelor în competenţa şi abilitatea privind 
limba maternă, totodată facilitând compararea rezultatelor curente şi cele viitoa-
re. Acest model, având un caracter de constatare poate furniza informaţii despre 
nivelul de cunoaștere a elevilor la începerea învățământului şcolar, dacă acestea 
îndeplinesc standardele, prin urmare reprezentând un punct de reper pentru elev 
şi profesor deopotrivă. Având şi un caracter predictiv, poate avea un rol în intro-
ducerea și dezvoltarea unor programe de corecție, care ajută la proiectarea pro-
cesului de învățare. 

 
Planurile de viitor ale elevilor liceeni maghiari 

(Erzsébet Emese Gergely) 

Studiul se bazează pe datele a două anchete şcolare reprezentative pentru 
elevii maghiari din Transilvania: prima anchetă s-a derulat în anul şcolar 2005–
2006, iar al doilea în anul şcolar 2009–2010. Anchetele au vizat în primul rând 
deprinderile elevilor la limba maternă (comunicare în scris, respectiv citire şi 
interpretare de text), dar au făcut posibile şi analiza relaţiilor dintre proiectele de 
viitor şi mediul social-lingivistic. 

Bazându-ne pe datele celor două anchete am studiat relaţiile dintre dorinţa 
elevilor de clasa a XII-a de a-şi continua studiile şi mediul scoial-lingvistic: 
eram curioşi dacă tipul de localitate, tipul unităţii de învăţământ frecventat, ge-
nul, limba/limbile vorbite în viaţa cotidiană, numărul cărţilor citite, respectiv 
limba în care s-au citit aceste cărţi cum influenţează proiectele de viitor ale ele-
vilor (de a-şi continua studiile sau nu), iar în cazul celor care doresc să-şi conti-
nue studiile, eram curioşi dacă aceşti factori influenţează limba în care doresc să 
studieze la facultate. 
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Studiul factorilor care influențează alegerea specializării 
și a instituției, rolul învățământului superior în procesul 

de socializare profesională 
(Erzsébet Szentes) 

Intenția de formare continuă, conceptele legate de profesii, elementele pre-
liminare a ideii de carieră și aspectele luate în considerare la alegerea unei pro-
fesii de către elevii maghiari din Transilvania am analizat-o în anul 2006 în rân-
dul elevilor din clasa a XII-a, iar în anul 2010 în cazul elevilor din clasa a XI-a. 
Din punctul de vedere a continuării studiilor în ambele cercetare am constatat, 
că majoritatea elevilor aflați înaintea examenului de bacalaureat se îndreaptă 
spre instituțiile de învățământ superior, însă î-și încheie studiile pre universitare 
cu incertitudine considerabilă și cu cunoștințe incomplete privind posibilitățile 
profesionale și. 

Prin urmare este o sarcină dificilă dar importantă oferirea unui ajutor, ca 
după încheierea studiilor pre universitare specializările și instituțiile de învăță-
mânt superior alese să fie rezultatul unor decizii corecte. 
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Abstracts 

 
The history of assessing native language skills  

(Rita Pletl) 

This study presents the history of assessing the native language skills and 
knowledge of national minorities. It describes the socio-educational context that 
made the planning of a series of empirical studies necessary. The topic of these 
studies is Transylvanian and Hungarian, but regarding its research questions and 
methods it follows the results of international pedagogical research. It traces the 
factors that mainly shaped the planning of these empirical studies, the data 
processing and analysis, and the process of informing Hungarian teachers about 
the results. 

The study presents the theoretical background of skills assessments and the 
technical characteristics of the measurements, which are the followings: (1) the 
characteristics of native language teaching in the case of national minorities; (2) 
knowledge conceptions and methods of measurements developed in Hungarian 
and international studies; (3) the possibilities shaping the realization of this 
study. 

 
Study of student’s Self-characterization processed 

by content analysis 
(Zsófia Irén Horváth) 

By studying the written self-characterizations, our main goal was obtaining 
insight into the thinking of students and approaching them from a less common 
perspective, which is independent of their results in school, at the same time 
reflects their values, interests and behaviour. Our study presents the experiences 
of ten years of empirical research and the features of the method of study. 

Our study aimed to emphasize the applicability of psychological research 
results in teaching and education. It is important that the results of empirical 
researches can be applied in the practical and educational work. 
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Mother tongue competences: in the reflection 

of present and future measurements 
(Katalin Harangus) 

In my paper I analyze two key areas of competence and ability regarding 
mother tongue, i.e. the ability to understand and create texts. I appreciated the 
size of that category of students who do not have the skills required for effective 
continuing of their education, resulting in dropout. 

To study dropout, I created a mathematical model that underlies the study 
of trends in competence and ability regarding mother tongue and also facilitates 
comparison of the current and future results. Due to its finding position, it may 
provide information about the level of knowledge of students about to start 
school education, also if they meet the standards, thus representing a starting 
point for students and teachers alike. With predictive nature, may have a role in 
the introduction and development of correction programs that help planning the 
process of learning. 

 
Transylvanian Hungarian students' plans for further education in 

the light of two national surveys 
(Erzsébet Emese Gergely) 

This study relies on data from two surveys: both are representative of the 
Transylvanian Hungarian graduate students, and focuses on the native language 
skills. The first research was conducted in the 2005–2006 academic year and 
measured students' writing communication skills. The second survey was made 
in 2009-2010 and measured the reading comprehension.  

The two measurments gives data that allow examination of the relationship 
between the plans for further education and the socio-linguistic background. 

Thus, we seek the answer for the question: after graduating what kind of 
plans students have, and that the chosen language of their education how corre-
lates with background variables, such as the type of their settlement, school 
type, gender, the number and language of books read and their everyday lan-
guage. 
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Study of factors influencing the choice of specialization 

and institution, the role of higher education in the 
professional socialization 

(Erzsébet Szentes) 

In 2006 we analyzed among class XII students, then in 2010 among class 
XI students, the intention to further studies, ideas regarding professions, prelim-
inary career elements and aspects considered by Transylvanian Hungarian stu-
dents when choosing a profession, related to Transylvanian results. In terms of 
further studies, both analyses concluded that the majority of students head to-
wards higher education prior to their graduation and final exams, however they 
end their high school education with incomplete knowledge about professional 
possibilities and a considerable insecurity. 

Therefore it is a difficult but important task to provide help, so that at the 
end of the high school education programme the students can make the right de-
cision regarding the study programme and high education institution they 
choose. 
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A kötet szerzői 

Pletl Rita a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanult filológia sza-
kon (1972–1976). 2002-ben szerzett doktori fokozatot a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetemen az Irodalomtörténet Doktori Iskolájában. Disszertációjának 
címe A döblingi Széchenyi eszmevilága és stílusa.  
Az EMTE Sapientia Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántu-
dományok Karán docens.  
Kutatási területei: iskolai eredménymérés (anyanyelvi képességvizsgálatok), 
szövegértelmezés, stílusvizsgálat.  
 
Horváth Zsófia Irén a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanult 
pszichológia szakon (1993–1997), majd a Bukaresti Tudományegyetemen mes-
terizett (2002). 2007-től a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Dok-
tori Iskola hallgatója.  
Az EMTE Sapientia Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántu-
dományok Karán tanársegéd.  
Kutatási területei: fejlődéspszichológia, egészségpszichológia, pályaválasztási 
tanácsadás, a serdülők énképének vizsgálata.  
 
Harangus Katalin a Kolozsvári Műszaki Egyetem Számítástechnika szakán 
végzett 1992-ben. Doktori fokozatát a Brassói Transilvania Egyetem Gépész-
mérnöki szakán szerezte 2014-ben.  
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán óra-
adó oktató.  
Kutatási területe: statisztikai módszerek alkalmazása a társadalomtudományi 
kutatásban. 
 
Gergely Erzsébet-Emese a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem vég-
zett előbb filológia, ezen belül magyar–finn szakot (1996), majd szociológiát 
(2010). Ugyanitt mesterizett antropológiai nyelvészet szakon (2006), jelenleg 
pedig a doktori tanulmányait végzi. 
Előbb magyar szakos tanárként dolgozott Marosvásárhelyen (1996–2004), majd 
oktatási tanácsadó a Miniszterelnökhelyettesi Hivatalban (2005–2008), és a ro-
mániai Oktatási Minisztériumban (2009–). 
Kutatási területei a szociolingvisztika, illetve az oktatásszociológia. 
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Szentes Erzsébet Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanult Egerben, 
szociálpedagógia szakon (1991–1995), majd a Bukaresti Tudományegyetemen 
mesterizett (2002). 2005-től a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Ne-
veléstudományi Doktori Iskola hallgatója.  
Az EMTE Sapientia Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántu-
dományok Karán tanársegéd.  
Kutatási területei: egészségmagatartás, protektív és rizikótényezők vizsgálata 
erdélyi középiskolás populációban; pályakép, pályaszocializáció.  
 




